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ح٢ٔٓ َٓحّ، ك٢ حُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ػ١َٔ، 
... ١خُزش ك٢ ٤ًِش حُطذ حُز١َ٘

, ىهِض ػخُْ ح٤ٌُِش ٓ٘ي ٓ٘ظ٤ٖ، كظـ٤َص أ٤ٗخء ًؼ٤َس ك٢ ك٤خط٢
َٛ ًزَص؟؟ 

... ٢ٌُ٘٘ ٝحػوش إٔ ح٠ُ٘ؾ حُل١ٌَ ٤ُْ ُٚ ػ٬هش ؿي ٝػ٤وش رخُٖٔ! ٍرٔخ
ٍرٔخ كِٜض طل٫ٞص ك٢ ك٤خط٢ ٝ ٛٞ ٓخ ؿؼ٢ِ٘ أكْ رخ٫هظ٬ف 

 
ٗؼْ، طـ٤َ حُٔل٢٤ 

طـ٤َ ح٧ٛيهخء ٝ ح٧ٛلخد 
... كويص حُزؼٞ ٝ ًٞٗض ٛيحهخص ؿي٣يس

... حُل٤خس ٫ طظٞهق ٝ حُؼَٔ ٢٠ٔ٣
 

! ٌُٖ ٤ُْ ًَ ٛيح ٓخىػخ٢ٗ ا٠ُ ًظخرش ًٌَٓحط٢
ٛل٤ق إٔ ًَ طلخ٤َٛ ك٤خس ٜٓٔش ٝ ُٜخ ه٤ٔظٜخ حُوخٛش رخُ٘ٔزش ا٢ُ 

كؤٗخ أٍٟ إٔ ًَ ٗوٚ ٤ِٔٓ رخُلطَس، ٧ٕ هللا ػِ ٝ ؿَ هِوٚ ٓوظِلخ ػٖ 
ؿ٤َٙ ٖٓ حُزَ٘ 

... ُيح كٌَ كَى حٓظؼ٘خث٢ رٔـَى ٝؿٞىٙ ٝ حًظٔخرٚ ٤ٌُ٘ٞٗش ٓٔظوِش ٝ
٣زيٝ أ٢٘ٗ ٓؤرلَ ك٢ حُلِٔلش 

 
... ىػٞٗخ ٗؼٞى ا٠ُ ٟٓٞٞػ٘خ

حْٓٔ، ٓخ حُي١ ىػخ٢ٗ ا٠ُ ًظخرش ٓيًَحط٢؟ 
... ٗؼْ

... اٗٚ اكٔخّ ٓوظِق ر٘ل٢ٔ
... اكٔخّ ر٢ٌٗٞ هي أُؼذ أىٝحٍح ٛخٓش ك٢ ٓٔظوزَ رِي١ ٝ أٓظ٢

٤ُْ إٔ إًٔٞ ٓل٢ ح٧ٗظخٍ ٝ كٔذ، ٌُٖ إٔ ٣ٌٕٞ ٢ُ طؤػ٤َ ك٢ حُ٘خّ 
ٖٓ ك٢ُٞ 

إٔ أٛ٘غ طـ٤٤َح ك٢ ك٤خس ًَ ٖٓ ٣ِظو٢ ر٢ 
ؿ٤َٔ إٔ طيٍى ه٤ٔش ٗلٔي، ٌُٖ ح٧ؿَٔ إٔ ٠٘٣خف ا٤ُٚ اكٔخّ ؿ٤َى 

... رو٤ٔظي
!! ٛيح ٫ ٣ؼ٢٘ أٗٚ ُْ ٣لْ أكي رو٤ٔظ٢ كظ٠ حُِلظش

... كؤٗخ ٓلزٞرش ٖٓ أ٢ِٛ ٝ اهٞط٢ ٝ ٍك٤وخط٢ ٝ أٓخطيط٢ ٝ ٝ ٝ



 
ٌُٖ، ٓخ٢ٛ اٟخكظ٢ ا٠ُ ًَ ٛئ٫ء؟؟ 

 
ح٤ُّٞ، ح٤ُّٞ كو٢ أكٔٔض رؤ٢٘ٗ هخىٍس ػ٠ِ ح٩ٟخكش 

ٗؼٍٞ ٢ٗ٨ٔ٣ ٍَٓٝح ٝ ٨ٔ٣ ٤ًخ٢ٗ كظ٠ ٓخ ػخى ٠٣خ٤ٛٚ ٗؼٍٞ آهَ 
 

... اكٔخ٢ٓ رؤٕ هللا ٣ٔظوي٢٘ٓ ُو٤َ ػزخىٙ ٝ ٫ ٣ٔظزي٢ُ٘
َٛ ؿَرض ٛيح ح٩كٔخّ؟ 

... ؿَد ٝ ُٖ ط٘يّ
 
 

٣خطَٟ ٓخًح كيع رؼي ًُي 
 
 

ً٘ض ىحثٔخ أططِغ ا٠ُ إٔ إًٔٞ ىحص ٗلغ ٦ُه٣َٖ 
ا٠ُ كي ٣ّٞ ٖٓ ... ٌُٜ٘خ ظِض أكٌخٍح ٗظ٣َش أًؼَ ٜٓ٘خ ططز٤و٤ش ا٠ُ كي

ح٣٧خّ 
! ك٘لٖ طو٣َزخ ١ٞحٍ ىٍحٓظ٘خ ٗؤهي ٖٓ حُـ٤ٔغ ٝ ٫ ٗؼط٢ ٤ٗجخ

... ٗؤهي ٖٓ آرخث٘خ ٝ أٜٓخط٘خ، ٝهظْٜ ٝ ؿٜيْٛ ٝ ٓخُْٜ ٝ ك٘خْٜٗ ٝ ٍػخ٣ظْٜ
ٝ ٛزَْٛ ... ٗؤهي ٖٓ ح٧ٓخطيس ٝ حُٔؼ٤ِٖٔ ٝ حُٔيٍر٤ٖ ١خهخطْٜ ٝ ٓؼَكظْٜ

ٝ ٓؼش ٛيٍْٝٛ 
ًٔخ ٗؤهي ٖٓ حُطز٤ؼش ٖٓ كُٞ٘خ ػَٝحطٜخ حُطز٤ؼ٤ش، ٝ ِٗو٢ رل٬٠ط٘خ ك٤ٜخ 

 (٤ُْ ٗٞػخ ٖٓ حُؼطخء حُٔٔظلذ )
 

!! أ٣ٍي إٔ إًٔٞ ا٣ـخر٤خ: ٝ ٗوٍٞ ك٢ ًَ ٣ّٞ 
أٓخ إٓ ُٜخطٚ حُ٘ؼخٍحص حُظ٢ ٗظـ٠٘ رٜخ، ً٘زخد ٓؼوق، ٬٤ُ ٝ ٜٗخٍح ىٕٝ 

إٔ ٗزي١ كَحًخ، إٔ طظلٍٞ ا٠ُ ٝحهغ، ا٠ُ كو٤وش ِٓٔٞٓش، ك٘ؼط٢ 
٤ٗجخ؟؟ 

 
ٝ حُلو٤وش أ٢٘ٗ ُْ أًٖ أهظِق ػٖ حُـ٤ٔغ ك٢ حُظ٘يم رخُ٘ؼخٍحص 
حُزَحهش، ٝ اُوخء حٌُِٔخص حَُٗخٗش ػ٠ِ أٓٔخع ٬٤ُٓط٢، ك٤٘ظَٕ ا٠ُ 

ًلخى : كٜخكظ٢ ٝ أكٌخ١ٍ ح٩ريحػ٤ش ربػـخد ػْ أٗظَ ا٠ُ ٗل٢ٔ ٝ أهٍٞ 
!! ٗلخهخ

 
... ا٠ُ إٔ ؿخء ٣ّٞ



ًخٕ ىُي ٓ٘ي كٞح٢ُ أٓزٞػ٤ٖ، ً٘ض ؿخُٔش ك٢ حٌُٔظزش حُؼ٤ٓٞٔش، 
أ١خُغ ٓـِيح ٟؤخ ٖٓ حُٜٔطِلخص حُطز٤ش حُٔؼويس، حُظ٢ ُْ أطؼٞى ػ٤ِٜخ 

ك٤ٖ ط٘خ٠ٛ ا٠ُ ٓٔٔؼ٢ أٛٞحص طظليع رٜٞص ػخٍ ؿ٤َ رؼ٤ي ... رؼي
. ػ٢٘

أ٫ طٌل٢٘٤ !! ٣خ ػخُْ ٣خٗخّ، أ٣ٍي إٔ أًٍِ: ٍكؼض ٍأ٢ٓ ك٢ حٗلؼخٍ ٝحٟق 
حُٔؼخى٫ص حُٔؼويس ٝ حُظ٤ًَزخص حُـ٣َزش حُظ٢ أًظ٘لٜخ ًَ ٣ّٞ ك٢ 

ؿ٢ٔٔ، كظ٘ؼ٢َٗ طخٍس رخُـؼ٤خٕ ٝ طخٍس رخُلِع ٝ أهَٟ رخُيٛ٘ش ٝ حُل٤َس 
أٓخّ ػظٔش حُوخُن، ٤ُؤط٢ رؼٞ ح٤ُٖٗٞ٘ٔ ٝ ٣لٔيٝح ػ٢ِ ٓلخ٫ٝط٢ 

!!!! حُٔظٌٍَس ٝ ؿ٤َ حُٔـي٣ش ُِظ٤ًَِ 
 

١زؼخ ُْ ط٘زْ ٗلظخ١ رٌِٔش ٓٔخ ٍٝى ٓخروخ، رَ حًظل٤ض رخُؼٞ ػ٠ِ 
!! ٫ كٍٞ ٝ ٫ هٞس ا٫ رخهلل: ٗلظ٢ ٝ حُظٔظٔش ك٢ ك٘ن 

 
حُظوطض أىٗخ١ ًِٔخص حٓظَػض حٗظزخ٢ٛ، كٔخ ُزؼض إٔ طًَض ٓخ ر٤ٖ ٣ي١، 

ٝ ٤ٔٗض أ٬ٛ أ١ ٜٓطِق ً٘ض رٜيى حَُٔحؿؼش، ٝ ٍكض أطخرغ حُلي٣غ 
... رخٛظٔخّ

 
ًخٗض حُلظخطخٕ طـِٔخٕ ؿ٤َ رؼ٤ي ػ٢٘، ٓٔخ ؿؼَ حُلٞحٍ ٓٔٔٞػخ طٔخٓخ 

... ٖٓ ك٤غ أؿِْ
ًخٕ حُلِٕ حُ٘ي٣ي رخى٣خ ػ٠ِ اكيحٛٔخ، ٝ ًخٕ ك٢ ٛٞطٜخ ؿٜش، طـخُذ 

... ىٓٞػٜخ رٜؼٞرش ك٤وَؽ ٛٞطٜخ ٓزلٞكخ
حَُٔٝ ك٢ ٟٝغ ٓظويّ، ٝ حُطز٤ذ ٣وٍٞ أٗٚ إ ُْ طـَ حُؼ٤ِٔش ك٢ ... ـ 

!! أهَد ٝهض كل٤خطٜخ ٓظٌٕٞ ٜٓيىس
إ ٗخء هللا رؼي حُؼ٤ِٔش ! ـ ٣خ كز٤زظ٢ ٣خ ٠ٜٗ، ٗل٠ هللا أٓي ٝ ػخكخٛخ

ٓظٌٕٞ رو٤َ، ٫ ىحػ٢ ُِوِن، ٝ حكٔي١ هللا أٌْٗ حًظ٘لظْ حَُٔٝ هزَ 
... كٞحص ح٧ٝحٕ

حٌُِٔ٘ش إٔ حُؼ٤ِٔش رخحححٛظش حُؼٖٔ ! ـ حٌُِٔ٘ش ٤ُٔض ٛ٘خ ٣خ ك٘خٕ
ٝ أٗض طؼ٤ِٖٔ ... ٝ ُٖ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓويٍٝ أر٢ إٔ ٣ٞكَ ػٜٔ٘خ رُٜٔٞش!! ؿيح

... إٔ ٜٓخ٣ٍق ح٤ٌُِش ٤ُٔض رخُو٤ِِش ػ٤ِٚ، ٝ ٜٓخ٣ٍق اهٞط٢ حُٜـخٍ أ٠٣خ
أر٢ ّٜٓٔٞ ؿيح ٛخطٚ ح٣٧خّ، كخُٚ حُ٘ل٤ٔش أٓٞأ ٖٓ ٟٝغ أ٢ٓ 

... ًٔخ أٗٚ ٫ ٣ـي ٖٓ ٣وَٟٚ حُٔزِؾ! حُـٔي١، اكٔخٓٚ رخُؼـِ ٣وَٜٙ
 

... طٜ٘يص حُلظخطخٕ ك٢ كَهش
ٝ َٓكض رز١َٜ ُِلظخص ٝ هي حٓظُٞض ػ٢ِ كخُش ٖٓ حُيٍٛٞ 

أ٣ٖ ح٣٩ـخر٤ش ٣خ َٓحّ؟؟ أ٣ٖ ٍٝف حُٔزخىٍس؟؟ 



ٝ ٝؿيط٢٘ أهق كـؤس ٢ٓٝ حُوخػش رلًَش ٓلخؿؤس أٝهؼض ح٢ٌَُٓ ٝ ؿؼِض 
ًَ حُؼ٤ٕٞ طظٞؿٚ ٗل١ٞ ك٢ ىٛ٘ش 

ك٘ظَص ك٢ُٞ ك٢ هـَ، ػْ ؿٔؼض أىٝحط٢ ػ٠ِ ػـَ ٝ هَؿض ٖٓ 
... حُوخػش ٫ أ١ُٞ ػ٠ِ ٢ٗء

 
 ... كَٛظي ٤ُٔظويٓي هللا ك٬ ط٤٤٠ؼ٤ٜخ... اٜٗخ كَٛظي ٣خ َٓحّ
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... هَؿض ٖٓ هخػش حٌُٔظزش ٝ هي حػظِٔض ك٢ ى٢٘ٛ أكٌخٍ ًؼ٤َس
إٔ أكؼَ ٤ٗجخ ُٔٔخػيس ... ٖٓ ٝحؿز٢ ًِٔٔٔش ٓؼولش ٝحػ٤ش : أ٫ٝ 

ح٧هض ٠ٜٗ ك٢ َٓٝ ٝحُيطٜخ 
!! أٗخ ٫ أػَف ٠ٜٗ ٛيٙ، ٝ ٫ أػَف ٤ًق ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أٓخػيٛخ: ػخ٤ٗخ 
أٗخ ك٢ ك٤َس ٖٓ أ١َٓ ٝ ٫ أى١ٍ ٖٓ أ٣ٖ أريأ، ٌُٖ ٣ـذ إٔ أكؼَ : ػخُؼخ 

٤ٗجخحححححح 
٣ـذ إٔ أكَ حُ٘وخ١ حُؼ٬ع ح٠ُٝ٧ هزَ حٍَُٔٝ ا٠ُ ؿ٤َٛخ : ٍحرؼخ 

 
... ىهِض ا٠ُ ؿَكظ٢ ٝ أٗخ ُْ أًق ١ٞحٍ حُط٣َن ػٖ حُظل٤ٌَ

ٓغ إٔ ٓ٘يٝرخ ٤ٍٔٓخ ػٖ ١َ٤ٟٔ ح٢ُٜ٘ٔ، أهٜي حُيٍح٢ٓ، ًخٕ ٣لخٍٝ إٔ 
٣لٔي ػ٢ِ ٛيٝث٢ ٝ ٣لٍٞ ٗظ١َ ا٠ُ حُٔـِي ح٢َُٓٔ ػ٠ِ حُلَحٕ ر٤ٖ 

حُل٤٘ش ٝ ح٧هَٟ ٤ُي٢ًَٗ رخهظزخٍ ر٤ُٞٞؿ٤خ حُو٣٬خ رؼي ٤ٓٞ٣ٖ 
 

٢ٌُ٘٘ ٗوٚ ٣ؼَف أ٣ُٞٝخطٚ ؿ٤يح 
ٝ أػِْ إٔ حُٔـِي ُٖ ٤٠٣غ إ حٗخ طًَظٚ ٬ٜٔٓ ػ٠ِ كَح٢ٗ رؼٞ حُٞهض، 

... ك٢ ك٤ٖ إٔ ك٤خس ٝحُيس ٠ٜٗ ك٢ هطَ ٓلون
 

!! ٝؿيطٜخ
١َص ا٠ُ كخٓٞر٢ ٝ طَٔٔص أٓخٓٚ ُز٠غ ىهخثن، ٝ أٛخرؼ٢ طؼخُؾ ح٧ٍُحٍ 

طخٍس، ٝ طوَٙ ػ٠ِ حُلؤٍس طخٍس أهَٟ ٝ ػ٤٘خ١ ٓ٘يٝىطخٕ ا٠ُ حُ٘خٗش 
... أطخرغ ٗظخؽ ػ٢ِٔ ك٢ ٍٟخ

 
ىهِض أ٢ٓ ا٠ُ حُـَكش، ك٘خى٣ظٜخ ك٢ كٔخّ ُظ٘ظَ ا٠ُ حُ٘خٗش 

... ً٘ض هي حٗظ٤ٜض ٖٓ اػيحى حُوٜخٛش ح٫ػ٤ٓ٬ش
... حُِْٔٔ ُِِْٔٔ ٍكٔش ))

اهٞط٢، اكيٟ ٬٤ُٓط٘خ رخ٤ٌُِش طَٔ رظَٝف هخَٛس ٝ ك٢ كخؿش ا٠ُ طؼخٌْٝٗ 
... ٫ٗوخى ٝحُيطٜخ ٖٓ حُٔٞص

ٗيػًْٞ ا٠ُ حُظزَع ؿ٤ٔؼخ رٔزخُؾ ٛـ٤َس ٖٓ َٜٓٝكٌْ ح٢ٓٞ٤ُ ػِ٘خ ٗٔي 
( (...ٖٓ كخؿظٜخ ؿِءح ٗؼخد ػ٤ِٚ ك٢ حُي٤ٗخ ٝ ح٥هَس

 
ٝ ك٢ هِل٤ش حُوٜخٛش ُْ أْٗ إٔ أٟغ ٍٛٞس ٧ّ طل٠ٖ حر٘ظٜخ ٝ حُيٓٞع 

طؼزض ًؼ٤َح كظ٠ ػؼَص ػ٠ِ حٍُٜٞس حُٔ٘خٓزش ػ٠ِ ... ػ٠ِ هي٣ٜٔخ



ٗزٌش ح٧ٗظَٗض 
: حرظٔٔض أ٢ٓ ٝهخُض 

ـ ٖٓ ٢ٛ ٛخطٚ حُلظخس؟ 
... ـ ٠ٜٗ

... هٔ٘ض أ٢ٓ ه٬٤ِ ك٢ ك٤َس
ـ َٛ كيػظ٢٘ ػٜ٘خ ٖٓ هزَ؟ 

: حرظٔٔض ٝ هِض 
... ـ ٤ُْ ًؼ٤َح، ٝ ٌُ٘٘خ ٜٓ٘زق ٓوَرظ٤ٖ أًؼَ ك٢ حُلظَس حُوخىٓش

ُْ ٣زي ػ٠ِ أ٢ٓ أٜٗخ كٜٔض حٌُؼ٤َ، ٢ٌُ٘٘ ػخؿِظٜخ هزَ إٔ طوَؽ ٖٓ 
حُـَكش 

ك٢ َٜٓٝك٢  (أهٜي ًز٤َس ٗٞػخ ٓخ )ـ أظ٢٘٘ ك٢ كخؿش ا٠ُ ٣ُخىس ٛـ٤َس 
٧هّٞ رطزغ حُوٜخٛخص ٝ ط٣ُٞؼٜخ ػ٠ِ ح٬ُِٓء ك٢ حُـخٓؼش، ػْ ُِٔ٘خًٍش 

 !!رٔزِؾ ٛـ٤َ ك٢ حُلِٔش
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... حُظو٤ض ٛي٣وظ٢ ٝ أهظ٢ ك٢ هللا ٍح٣ٝش أٓخّ رخد ح٤ٌُِش
ٗظَص ك٢ ك٠ٍٞ ا٠ُ كِٓش ح٧ٍٝحم حُظ٢ أكِٜٔخ ٝ ٓؤُظ٢٘ ٤َ٘ٓس ا٤ُٜخ 

ٓٔ٘ـــــــــــــــــٞع ك٢ ! َٛ ؿ٘٘ض؟؟! ـ َٛ طُٞػ٤ٖ ٍٓ٘٘ٞحص ٣خَٓحّ؟
!! ح٤ٌُِش

! ٤ُْ ح٧َٓ ًٔخ طظ٤ٖ٘، أٗخ ك٢ ٜٓٔش... ـ حٖٗ٘
ـ ٜٓٔش؟؟ 

ٓ٘وّٞ رٟٞغ حٍُٔ٘٘ٞحص ك٢ أىٍحؽ ... ـ ٝ ك٢ كخؿش ا٠ُ ٓٔخػيطي أ٠٣خ
... حُطِزش، ٫ ٣َٗي إٔ ٣ِلظ٘خ أكي

ٟلٌض ٓخهَس ٝ هخُض 
ـ ٤ًق ط٣َي٣ٖ إٔ ٫ ٬٣كظي أكي ٝ أٗض طل٤ِٖٔ ٛخطٚ حَُُٓش؟ 

 
حٗظزٜض ك٤ٜ٘خ ا٠ُ كو٤وش حُٟٞغ، كؤهل٤ض حُوٜخٛخص ك٢ كو٤زظ٢ 

... حُيٍح٤ٓش، ٝ ٓيىص ٝحكيس َُح٣ٝش ُظلْٜ حُٟٔٞٞع
ـ أكْٜ ٖٓ حُوٜخٛش أٗي ط٣ٖٞ٘ ؿٔغ ٓزِؾ ٖٓ حُٔخٍ ُٔٔخػيس اكيٟ 

... حُطخُزخص ُٔؼخُـش ٝحُيطٜخ
ُِٛص ٍأ٢ٓ ٓٞحكوش ٝ حرظٔخٓش طؼِٞ ٗلظ٢ 

ـ ٌُ٘ي ك٢ ٗلْ حُٞهض ٫ ط٣َي٣ٖ حٕ ٬٣كظي أكي ٝ هخٛش ٛخكزش 
... حُٟٔٞٞع

... ـ ٗؼْ
؟؟ كخُوٜخٛش ٫ ط٘ٚ ا٠ُ حُطَف !ـ ٌُٖ ا٠ُ ٖٓ ٤ٓويّ حُٔظزَػٕٞ حُٔزِؾ

!!!! حُي١ ٣ـٔغ حُٔخٍ
 

ٛل٤٤٤٤٤٤٤ق 
٣خ ُيًخء كز٤زظ٢ ٍح٣ٝش 

أٗض أٍٝع ٛي٣وش ك٢ ! ـ ُٔض أى١ٍ ٓخ ً٘ض ٓؤكؼَ ٖٓ ىٝٗي ٣خ ٍح٣ٝش
!! حُي٤ٗخ

 
: َٗٔ اىٕ ا٠ُ حُ٘وطش حَُحرؼش 

ٗلظخؽ ١َكخ ٓٞػٞهخ ٓ٘ٚ ٣ِؼذ ىٍٝ ح٢٤ُٓٞ ُـٔغ حُٔزِؾ : ٍحرؼخ 
٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼَٝكخ ك٢ ح٤ٌُِش كظ٠ ٣وٜيٙ حُـ٤ٔغ ريٕٝ طَىى : هخٓٔخ 
ػ٤ِ٘خ حٓظجيحٗٚ هزَ ط٣ُٞغ حٍُٔ٘٘ٞحص ٤ٌُٕٞ ػ٠ِ ػِْ : ٓخىٓخ 
... رخُؼ٤ِٔش



 
ـ ٓخ ٍأ٣ي ك٢ حُيًظٍٞس ٠٘ٓ؟ اٜٗخ ٓلزٞرش ٖٓ حُـ٤ٔغ، ٝ ٌٓظزٜخ ٓؼَٝف 

ك٤غ طٔظوزَ حُطِزش، ٝ ٫ أظٜ٘خ طٔخٗغ 
: هزِض ٛي٣وظ٢ حُلز٤زش ٍح٣ٝش ك٢ حٓظ٘خٕ ٝ هِض 

!! ـ ٤ٛخ ر٘خ ٌِْٗ حُيًظٍٞس ٠٘ٓ
 

ًخٗض حُيًظٍٞس ٠٘ٓ رخُلؼَ ك٢ ٓٔظٟٞ ططِؼخط٘خ ٝ طوزِض حُٜٔٔش رظَكخد 
ًز٤َ ٝ ًخٗض أٍٝ حُٔٔخ٤ٖٔٛ رٔزِؾ ٓلظَّ كظ٠ حٜٗخ طٌلِض رظ٣ُٞغ ػيى 

ٖٓ حُوٜخٛخص ػ٠ِ ح٧ٓخطيس ٝ حُيًخطَس ُلؼْٜ ػ٠ِ حُٔٔخٛٔش ك٢ 
... حُلِٔش

 
حٗظظَٗخ ريح٣ش حُلٜش، ك٤غ ىهَ حُطِزش ا٠ُ هخػخص حُٔلخَٟحص، ٝ ُْ ٣زن 

أكي ك٢ حُٔخكش، كخٗطِوض ٍكوش ٍح٣ٝش رٍٍٍٍَٔػش ا٠ُ ٌٓخٕ ح٧ىٍحؽ، ٝ 
كؼ٤ِ٘خ أ٠٣خ إٔ ِٗلن ... ٍك٘خ ٢َٓٗ رخُوٜخٛخص ىحهَ ح٧ىٍحؽ رَٔػش حُزَم

حُٔلخَٟس 
 

 ...حُلٔي هلل، حٗظ٤ٜ٘خ، كِ٘٘ظظَ حُ٘ظ٤ـش ح٥ٕ
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... ؿِٔض ك٢ هخػش حُٔلخَٟس ٝ حٗخ ٓ٘ـُٞش حُزخٍ
ًْ ٤ٌٕٓٞ ػيى حُٔظزَػ٤ٖ ٣خ طَٟ؟ ًْ ٤ٌٕٓٞ حُٔزِؾ؟ ... ٣خ هللا

ًِٔخ طزَع ٝحكي ًخٗض ُي كٔ٘خص اٟخك٤ش ىٕٝ إٔ ... ٣خ ُلظي ٣خ َٓحّ
!! ٣٘وٚ ٖٓ كٔ٘خطٚ ٢ٗء

 ((حُيحٍ ػ٠ِ حُو٤َ ًلخػِٚ))
... ٝ أٗض ىُِض ػ٠ِ حُو٤َ ٝ ٗـؼض ػ٤ِٚ

 
ٓخ أك٠ِ اكٔخّ حُلَى رخٗظٔخثٚ ا٠ُ ... ٓخ أك٠ِ ح٫كٔخّ رخ٣٩ـخر٤ش

حُٔـٔٞػش 
ٓخ أك٠ِ ح٧هٞس ك٢ ح٬ٓ٩ّ، ك٤غ ٫ ٣ئٖٓ أكيٗخ كظ٠ ٣لذ ٧ه٤ٚ ٓخ 

... ٣لزٚ ُ٘لٔٚ
ٝ ٝؿيط٢٘ أػخٗن ٍح٣ٝش ك٢ ٓؼخىس ٗخ٤ٓش أٗ٘خ ك٢ هخػش حُٔلخَٟس 

 
ٓخىح ... أٗض ٓؼ٤َس ُِ٘زٜخص! َٛ ؿ٘٘ض؟؟ حُ٘خّ ٣٘ظَٕٝ ا٤ُ٘خ!! ـ َٓحّ

ىٛخى؟؟ 
!! ـ أكزي ك٢ هللا ٣خ ٍح٣ٝش

ٗظَص ا٢ُ ًٖٔ ٣٘ظَ ا٠ُ ٓـٕ٘ٞ ٣و٠٘ ٍىس كؼِٚ حُؼٜز٤ش 
ـ أكزي هللا حُي١ أكززظ٢٘ ك٤ٚ، ٌُٖ ٓخ ُِّٝ حُؼ٘خم ك٢ هخػش حُٔلخَٟس؟؟ 

ـ حُظؼز٤َ ػٖ حُلذ ٤ُْ َٓطزطخ رٌٔخٕ ٝ ٫ ُٓخٕ 
 

ِٛص ًظل٤ٜخ ك٢ ٣ؤّ 
أٍؿٞ إٔ ط٘ل٢ رَٔػش ٖٓ َٓٝ حُلذ ... ـ ٫ كٍٞ ٝ ٫ هٞس ٝ ٫ رخهلل

حُٔلخؿت ٢٘ٗ٧ ٫ أ٣ٍي إٔ أطؼَٝ ا٠ُ ح٣ُِٔي ٖٓ حُٔٞحهق حُٔلَؿش 
رٔززي 

 
ٝهل٘خ ك٢ ٢ٓٝ حُٔخكش َٗحهذ ؿٔٞع حُطِزش رؼي إٔ ػؼَ ًَ ْٜٓ٘ ك٢ 

ىٍؿٚ ػ٠ِ حُوٜخٛش ح٩ػ٤ٓ٬ش، ٝ هي طـٔغ رؼ٠ْٜ ك٢ كِوخص ٣ظ٘خهٕ٘ٞ 
... حُٔٔؤُش

حهظَرض ٓ٘خ ٤َٜٓ، ١خُزش ك٢ حُٜق حَُحرغ ٝ ٛظلض 
ح٥ٕ ٓظيٛزخٕ أٓخ٢ٓ ا٠ُ ٌٓظذ ... ـ َٛ هَأطٔخ حُوٜخٛخص؟ ؿ٤َٔ

اٜٗخ كخُش ... حُـ٤ٔغ ٣ـذ إٔ ٣٘خٍى!! ٤ٛخ، ٤ٛخ ر٬ طؤه٤َ... حُيًظٍٞس ٠٘ٓ
... اٗٔخ٤ٗش



 
ػْ حٗطِوض ا٠ُ حُٔـٔٞػخص ح٧هَٟ حُٔظلَهش ك٢ حُٔخكش طلؼْٜ ػ٠ِ 
حُظزَع، ٝ رخُلؼَ ًخٕ ػيى ْٜٓ٘ ٣ظٞؿٚ ا٠ُ حُٔز٠٘ حُٔوخرَ ك٤غ ٌٓظذ 

... حُيًظٍٞس ٠٘ٓ
... ٗظَص ا٤ُٜخ ٝ ػ٠ِ ٗلظ٢ حرظٔخٓش ٓؼ٤يس

اٜٗخ ط٘خٍ ٤ٜٗزٜخ ٖٓ حُلٔ٘خص ٢ٛ ح٧هَٟ، حُلٔي هلل أٜٗخ ٫ ط٘وٚ ٖٓ 
... كٔ٘خط٢ ٤ٗجخ ٝ ٫ ٖٓ كٔ٘خص حُٔظزَػ٤ٖ

... ـ ًْ أكزي ك٢ هللا ٣خ ٤َٜٓ
ٗظَص ا٢ُ ٍح٣ٝش ٓزٜٞطش ٝ طٜ٘يص 

!! ـ ٣خ ا٢ُٜ، ٛخ هي ػخىص ا٤ُٜخ ك٠ٔ حُلذ
 
 

طْ ؿٔغ حُٔزِؾ، ٝ هي ٓخْٛ حٌُؼ٤َٕٝٝٝ ٝ ه٬ٍ أ٣خّ ه٤ِِش طٌٔ٘ض أّ ٠ٜٗ 
... ٖٓ اؿَحء حُؼ٤ِٔش

ُْ أًٖ ا٠ُ ؿخٗذ ٠ٜٗ ك٤ٖ طِٔٔض حُٔزِؾ ٖٓ حُيًظٍٞس ٠٘ٓ ٝ ٢ٛ 
ك٢ ؿخ٣ش حُظؤػَ ٝ حُل٤َس، ٢ٌُ٘٘ أطو٤َ ىٓٞػٜخ حُظ٢ ًخٗض ط٤َٔ ػ٠ِ 

كظ٤َٔ ىٓٞػ٢ ك٢ كَف كو٤و٢ ... هي٣ٜخ رـِحٍس ك٢ ػيّ طٜي٣ن
 

أٗخ ٝ رٌَ كوَ ٛ٘ؼض حُليع رظٞك٤ن ٖٓ هللا طؼخ٠ُ 
ٝ هللا اٗٚ ٗؼٍٞ ٫ ٣ؼخىُٚ ٗؼٍٞ 

إٔ ٣ٔظويٓي هللا ُظ٤ٔ٤َ ٗئٕٝ ػزخىٙ 
... حُِْٜ حٓظوي٢٘ٓ ٝ ٫ طٔظزي٢ُ٘ ٝ ٝكو٢٘ ا٠ُ ٓخ طلزٚ ٝ طَٟخٙ

 
... ح٤ُّٞ ً٘ض ك٢ ٣ُخٍس ٝحُيس ٠ٜٗ ٍكوش رؼٞ ح٧هٞحص

ٌُٜ٘خ ح٧هٞس ك٢ هللا ... ؿ٤ٔؼ٘خ ُْ طَرط٘خ رٜخ ٛيحهش ٓخروش
... كخُلٔي هلل ػ٠ِ ٗؼٔش ح٬ٓ٩ّ

 
ُوي أ٣و٘ض رؤ٢٘ٗ هخىٍس ػ٠ِ إٔ حًٕٞ كخػِش ٝ ... اٜٗخ حُوطٞس ح٠ُٝ٧

... ا٣ـخر٤ش ك٢ ٓل٤ط٢، ٝ ٫ طِحٍ أٓخ٢ٓ هطٞحص ًؼ٤َس ُظلو٤ن حُلِْ
 ك٤خ طَٟ ٓخ ٠ٛ طِي حُوطٞحص طخرؼٞٗخ
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ٓؼَ ًَ كظخس ِٓٔٔش أكِْ رز٘خء ر٤ض ِْٓٔ ٓظ٤ٖ حُز٤٘خٕ 
... أكِْ رخُِٝؽ حُٜخُق، ٝ ح٣ٌٍُش حُٜخُلش ٝ حُٞثخّ ٝ ح٫ٗٔـخّ

أكِْ رَؿَ ٨ٔ٣ ك٤خط٢ رٜـش، إًٔٞ ُٚ أٓش ٓط٤ؼش ك٤ٌٕٞ ٢ُ ػزيح 
... ِٓز٤خ

... ٣ؼ٢٘٘٤ ػ٠ِ ١خػش هللا ٝ ٣ؤهٌ ر٤ي١ ا٠ُ حُلَىّٝ ح٧ػ٠ِ
!! ٣خحححٙ، أ٣وظ٢ٗٞ، كب٢٘ٗ هي أؿَم ك٢ ٓؼَ ٌٛٙ ح٧ك٬ّ، أك٬ّ ح٤ُوظش

 
 

ًخٗض ٌٛٙ ح٧ك٬ّ طَحٝى٢ٗ، ٝ ٫ُُض، ٌٓ ٝػ٤ض أٛيحك٢ ك٢ حُل٤خس ٝ 
. كَٜص ٓلخٍٝٛخ

... أكٔٔض ك٤ٚ إٔ أك٢ٓ٬ هخد ه٤ٖٓٞ أٝ أى٠ٗ ٢٘ٓ... ٝ ًخٕ ٣ّٞ
 

ؿ٣َذ أ١َٓ، ًؤٕ ًَ )ًخٕ ًُي ٌٓ٘ ر٠ؼش ٍٜٗٞ، ً٘ض ك٢ هخػش حٌُٔظزش 
أٍأ٣ظٖ ًْ إٔ حُؼِْ ٣لظق ح٧رٞحد، ٝحظزٖ !! ًٌَٓحط٢ طزيأ ك٢ هخػش حٌُٔظزش

ػ٠ِ حٌُٛخد ا٠ُ حٌُٔظزش حُؼ٤ٓٞٔش ٝ ٓظظـ٤َ ك٤خطٌٖ إ ٗخء هللا، ٓؼِٔخ 
 (...طـ٤َص ك٤خط٢

ًخٕ ك٢ ح٤ٌُِش ػيى ٖٓ حُطِزش ح٧ؿخٗذ، رؼ٠ْٜ كِٔط٤٘٤ٕٞ ٝ ُز٘خ٤ٕٗٞ 
رَ إٔ رؼ٠ْٜ ٣لخٍٝ حُظز٤َ٘ ك٢ ح٤ٌُِش ٝ ىػٞس حُ٘زخد . ٤ٔٓل٤ٕٞ

ٝ ح٤ُٜٔزش ٢ٛ إٔ رؼٞ حُ٘زخد . حُِْٔٔ ا٠ُ ح٤ُٔٔل٤ش حُٔلَكش
حُٔظٌرٌد ٣ٔظـ٤ذ ا٠ُ حُيػٞس ك٤ـ٤َ ى٣٘ٚ، ٧ٗٚ أ٬ٛ ُْ ٣ٌٖ ٣طزن حُي٣ٖ 

... ح٢ٓ٬ٓ٩ ػ٠ِ أْٓ ٛل٤لش
... ٝ ٫ كٍٞ ٝ ٫ هٞس ا٫ رخهلل

 
 

حُْٜٔ ً٘ض ٣ٜٞٓخ ك٢ حٌُٔظزش، ٝ ًخُؼخىس ًخٗض ٛ٘خُي أٛٞحص طظؼخ٠ُ 
... رلٞحٍ ريح ٓخه٘خ

ٍكؼض ٍأ٢ٓ ك٢ ٓو٢، أ٫ ٣لِٞ ُْٜ ح٬ٌُّ ا٫ ك٢ حٌُٔظزش؟؟ ٛ٘خى 
... ٓخكخص ٓوٜٜش ٌُُي، ًٔخ أْٜٗ ٣وظخٍٕٝ حُطخُٝش حُٔـخٍٝس ُطخُٝظ٢

ًْ أكذ ... ٫ رؤّ ٣خ َٓحّ، ٛزَح ؿ٬٤ٔ، ٝ هللا حُٔٔظؼخٕ ػ٠ِ ٓخ طٜلٕٞ
. ىػخء ٤ٓيٗخ ٣ؼوٞد

٫ ٓز٤َ ا٠ُ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُـٜخُ حُؼٜز٢، أػٜخر٢ أ٬ٛ ُْ طؼي 
ك٨ٗظَ ك٤ٔخ ٣ظليػٕٞ ٝ َٛ ٣ٔظلن حُٟٔٞٞع ًَ ٛخطٚ , طٔظلَٔ



... ح٠ُٟٞخء
 

ػْ ٓٔؼظٚ ... حٗظزٜض ا٠ُ إٔ أكي حُ٘زخد ٣ظٌِْ رِٜـش ُز٘خ٤ٗش ٝحٟلش
! ُْ أػي أكظَٔ... ٣ٜظق رٌِٔخص ٓؼَ ح٤ُٔٞع ٝ حُظ٠ل٤خص حُـ٤ٔٔش ٝ

ٝهلض ٖٓ ٌٓخ٢ٗ ا٠ُ ك٤غ طـِْ حُٔـٔٞػش، ك٤غ ط٢ٓٞ حُٔزَ٘ 
!! ٓـٔٞػش ٖٓ حُ٘زخد ٝ حُلظ٤خص ٣َ٘ف ُْٜ ٗظ٣َخص ى٣٘ٚ حُٔلَكش

: ُْ أٓظطغ طٔخُي ٗل٢ٔ، كخهظَرض ٧ىهَ ك٢ حُ٘وخٕ 
 

!! ىػٞٗخ ٗٔظل٤ي... ـ ٣زيٝ إٔ حُلٞحٍ ٤ٗن ٛ٘خ
ططِغ ا٢ُ حُ٘خد ك٢ ىٛ٘ش ٝ هي حٓظلِٙ ٓ٘ظَ كـخر٢ ح١ٌُ ٣ـط٢ 

: ٛي١ٍ ٝ ًظل٢ 
!! ـ أ٬ٛ ري ٣خ أهظ٢، إ ً٘ض ٜٓظٔش رخ٤ُٔٞع، طل٢ِ٠ ٝ ٗخ٤ًٍ٘خ
! ـ رخُطزغ ٜٓظٔش، ٝ ا٫ ُٔخ ً٘ض طًَض َٓحؿؼظ٢ ٝ ح٠ٗٔٔض ا٤ٌُْ

 
أكٔض حُٔـٔٞػش حُـخُٔش كُٞٚ رؤٕ كَرخ ػ٠ِ ٝٗي إٔ ط٘ذ ر٤ٖ 

كؤهٌ ... ح٬ٓ٩ّ ٝ ح٤ُٔٔل٤ش ك٢ ٓخكش حُٞؿ٠، أهٜي حٌُٔظزش
حُٔـظٔؼٕٞ ٣ظِِٕٔٞ ٣ٍٝيح ٣ٍٝيح ٖٓ حُلِوش ٤ُظ٢ًَٗٞ هزخُش حُ٘خد ٝ ٬ًٗخ 

... ٣ظطِغ ا٠ُ ح٥هَ ك٢ ٛيٝء ٓٔظلِ
 

٤١ذ هٔض رٜٔٔظ٢ ٝ كَهض حُ٘خّ ٖٓ كُٞٚ، ح٥ٕ ٣ـذ إٔ أٗٔلذ ٧ٗٚ 
٤ُْ ٖٓ ح٬ُثن إٔ أؿِْ ا٤ُٚ ٝكيٗخ، ػْ ٓخًح ٤ٓوخٍ ػ٢٘ أٗخ حُِٔٔٔش 

حُِٔظِٓش إ ٍآ٢ٗ أكيْٛ أكخىػٚ؟ أٗٚ ٗـق ك٢ ط١َ٤ٜ٘؟؟ 
 

... ـ أظٖ أٗٚ ػ٢ِ إٔ أًٛذ ح٥ٕ
: ٍٓو٢٘ ر٘ظَس كخكٜش 

ـ ظ٘٘ظي ٓظلٔٔش ُِلٞحٍ، ػْ إ ُي٣٘خ ٓظٔؼخ ٖٓ حُٞهض ُِلي٣غ رٜيٝء ٝ 
أّ أٗي ٫ طؼو٤ٖ ك٢ ٓظخٗش كــي، ... طَٝ رٔخ إٔ حُٔـٔٞػش حٗٔلزض

! كظل٤ِ٠ٖ ح٫ٗٔلخد
 

حٗظؼَ ٝؿ٢ٜ، ٝ طٜخػيص حُيٓخء ا٠ُ ٍأ٢ٓ ٝ !! اٗٚ ٣لخٍٝ اؿخظظ٢
 ...ٝ ٌُٖ... ٛٔٔض رؤٕ
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... ٛٔٔض رؤٕ أَٛم ك٢ ٝؿٜٚ ٝ أُو٘ٚ ىٍٓخ ك٢ حكظَحّ حُي٣ٖ ح٢ٓ٬ٓ٩ 
ُٞ ً٘ض كظخؿ٤ِع حُوِذ )): ٌُٖ َٓص ر٢ٌ٘ٛ كـؤس آ٣ش ٣ًَٔش أكزٜخ 

((... ٝؿخىُْٜ رخُظ٢ ٢ٛ أكٖٔ))ٝ ( (٫ٗل٠ٞح ٖٓ كُٞي
 

: كؤهٌص ٗلٔخ ػ٤ٔوخ ٤ُِٔطَس ػ٠ِ حٗلؼخ٢ُ ػْ هِض ك٢ ػوش 
ـ ٤ُْ ٖٓ هِن ٍُٓٞ٘خ ح٣ٌَُْ إٔ ٣َى ػ٠ِ حٓظلِحُحص ح٤ًَُٖ٘ٔ، ٝ 

ًٔخ أ٢٘ٗ ... ٗلٖ ٗٔؼ٠ ا٠ُ إٔ ٌٕٗٞ ػ٠ِ هطخٙ، ٌُُي ُٖ أٍى ػ٤ِي 
آٓلش ٧ٗٚ ٣ـذ إٔ أَٜٗف ك٤ِْ ٖٓ هِن حُلظخس حُِْٔٔ إٔ طـِْ 

ُٔـخىُش حَُؿخٍ ىٕٝ ك٤خء، ٌُٖ إ ٗجض ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٠ْ٘ٗ ؿِٔش ٗوخٕ 
... ٣ل٠َٛخ حُ٘زخد حُِْٔٔ ُظزخىٍ ح٧كٌخٍ

 
: ك٤ٜ٘خ ٓٔؼض ٛٞطٚ ٖٓ هِل٢ ٣وٍٞ ك٢ ٬ٛرش ٝ كِّ 

! ـ أٗخ أٍٝ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ك٢ حُـِٔش إ ٗخء هللا
 

ٍأ٣ظٚ ٝحهلخ أٓخ٢ٓ، طويّ رٌَ ٛيٝء ٝ ... حُظلظض ىٛ٘ش ا٠ُ ٜٓيٍ حُٜٞص
: ٓلذ ٓوؼيح ٤ُـِْ هزخُش حُ٘خد حُِز٘خ٢ٗ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 

ـ حػٌٍح٢ٗ إ هطؼض كٞحًٍٔخ، ٌُ٘ٚ ٣زيٝ ٤ٗوخ رخُلؼَ، ٝ ٢ٜ٘ٔ٣ إٔ 
... أٗخٍى

 
... أكٔٔض رخُٔؼخىس. ًخٕ ٖٓ حُٞحٟق أٗٚ حٓظٔغ ا٠ُ هْٔ ٖٓ كٞحٍٗخ

! كوي ؿخءص حُٔٔخٗيس
ُْ أًٖ أػَف حُ٘خد حُوخىّ رٜلش ٗو٤ٜش ٢ٌُ٘٘ أٍحٙ ًؼ٤َح ك٢ حٌُٔظزش، 

٣ـِْ ك٢ ًٍٖ ه٢ٜ ك٤غ ٫ ٠٣خ٣وٚ أكي، . ٝ ٣زيٝ ػ٤ِٚ أٗٚ ١خُذ ٓـظٜي
... ٝ ٍرٔخ ؿ٠خ ُِزَٜ... ٍرٔخ ٖٓ حُظ٤ًَِ حُ٘ي٣ي... ٫ ٣َكغ ٍأٓٚ ػٖ ًظزٚ

 
: طٌِْ ىٕٝ إٔ ٣٘ظَ ا٢ُ رٔؼَ ٝهخكش حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘زخد ح٤ُّٞ 

ٓؤطٌلَ رلـِ اكيٟ حُوخػخص، ٝ أٟغ اػ٬ٗخ ػ٠ِ ... ـ رؼي اًٗي أهظ٢
ُٞكش ح٩ػ٬ٗخص كظ٠ ٣٘خًٍ٘خ ًَ ٖٓ ٣َ٣ي إٔ ٣ي٢ُ ريُٞٙ، ٝ ٓؤكَٙ 

ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ حُلٞحٍ ٓ٘ظٔخ ٝ ك٠خ٣ٍخ، ىٕٝ طزخىٍ ح٫طٜخٓخص حُٔو٣ِش ٝ أٝ 
ٓخ ٍأ٣ٌٔخ ك٢ ٓٔخء ح٧ٍرؼخء؟ ... حٓظؼٔخٍ كـش حُل٘ـَس ٝ ح٫ٓظلِحُ

 
... ُْ ِٗٔي ا٫ إٔ ٗٞحكن ٝ هي ريح أٗٚ ٤ٓطَ ػ٠ِ حُٔٞهق طٔخٓخ

٢ٌُ٘٘ ً٘ض ٓؼ٤يس، ٍرٔخ ٧ٕ ح٬ٓ٩ّ ٫ ٣ِحٍ رو٤َ 



ٍرٔخ ٢٘ٗ٧ ً٘ض ك٢ ٓٞهق ػ٤ٜذ ٝ ٝؿيص ٖٓ ٣وق ٓؼ٢ ٝ ٛٞ ٫ ٣ؼَف 
ػ٢٘ ٟٓٞ أ٢٘ٗ أهض ك٢ هللا 

... ٝ ٍرٔخ
 

ٌُٖ ح٤ً٧ي ٛٞ أ٢٘ٗ أكٔي هللا ًؼ٤٤٤٤٤َح ٢٘ٗ٧ ُْ أطَٔع رخُو٤خّ رَىس كؼَ 
ػٜز٤ش ًخٗض ًل٤ِش ربكٔخى ًَ ٢ٗء ك٢ ُلظخص كظ٘ٞٙ ٍٛٞس ح٬ٓ٩ّ 

ٝ ح٤ُِٖٔٔٔ 
... ٝ ط٤٠غ كَٛش حُلٞحٍ ر٤ٖ ح٧ى٣خٕ

ٝ طـؼ٢ِ٘ ك٢ ٓٞهق كَؽ ٝ كظ٤غ أٓخّ حُ٘خد حُْٜ٘ ح١ٌُ أٗوٌ 
... حُٔٞهق

 
... ٣ّٞ ح٧ٍرؼخء، ٣ٌٕٞ رؼي ؿي

ٝ ٍأ٣ض ػيىح ٖٓ ... ٝ رخُلؼَ ًخٕ ح٩ػ٬ٕ ٣لظَ ٛيٍ حُِٞكش ٛزخف حُـي
حُ٘زخد ٣ولٕٞ ُٔطخُؼظٚ 

ٝ ًخٗض ٛي٣وظ٢ ٍح٣ٝش ٓظلٔٔش ؿيح ُل٠ٍٞ حُـِٔش، ٝ ُْ طٌٖ طؼِْ 
 ...٤ٗجخ ػٖ حُٔزذ ح٧ٓخ٢ٓ ُؼويٛخ
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... اٗٚ ٓٔخء ح٧ٍرؼخء
 

ِٝٛض رخًَح ا٠ُ ح٤ٌُِش ٍكوش ٍح٣ٝش حُظ٢ ريص ك٢ ؿخ٣ش ح٫ٓظؼيحى ٝ هي 
أك٠َص ٓؼٜخ ػيىح ٖٓ حٌُظ٤زخص حُيػ٣ٞش ُظ٣ُٞؼٜخ ػ٠ِ حُلخ٣َٟٖ 

! ٫ ٣لٞطٜخ ٤ٗجخ... ٓخ ٗخء هللا ػ٠ِ كز٤زظ٢ ٍح٣ٝش
... ٫ُحٍ أٓخ٢ٓ ٓ٘ٞحٍ ٣ٞ١َ كظ٠ إًٔٞ ك٢ ا٣ـخر٤ظٜخ ٝ طل٤ٌَٛخ ح٤ُِْٔ

 
ك٤ِْ ٛ٘خى ٓلخَٟحص ... ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خُي ػيى ًز٤َ ٖٓ حُطِزش ك٢ حُٔخكش

... ٌٛح حُٔٔخء
 

... ً٘ض أٗظَ ك٢ حُٞؿٞٙ، ًؤ٢٘ٗ أرلغ ػٖ ٗوٚ ٓؼ٤ٖ
... ً٘ض رخُلؼَ أرلغ ػٖ ٗوٚ ٓؼ٤ٖ، ٝ هي حٗظخر٢٘ حُوِن

 
: ٛظلض ٍح٣ٝش ٓ٘لؼِش 

ـ اٜٗخ كَٛش ٍحثؼش إٔ ٗظٌٖٔ ٖٓ حُظلخٍٝ ٓغ حُطِزش ح٤ُٔٔل٤٤ٖ رٜلش 
رخٍى هللا ك٢ ! ٓزخَٗس، كٌْ ً٘ض أط٠٘ٔ إٔ طظخف ُ٘خ حُلَٛش ٓ٘ي ُٖٓ

... ٛخكذ حُلٌَس ٝ ؿِحٙ ػ٘خ ًَ ه٤َ
 

٫كظض ٍح٣ٝش َٗٝى١ ... ُِٛص ٍأ٢ٓ ٓٞحكوش ٝ ُْ أٗزْ رز٘ض ٗلش
: كٜٔٔض 

ـ َٛ ٛ٘خى ٓخ ٣وِوي؟ 
٢ٌُ٘٘ ٓظٞطَس ه٬٤ِ، كخُلٞحٍ ُٖ ٣ٌٕٞ ٬ٜٓ، ػ٤ِ٘خ إٔ ٗظٞهغ ! ـ أٗخ؟؟ ٫ أريح

ىكخػخ ٓظ٤٘خ ٖٓ حُطَف حُٔوخرَ 
... ٫ طوخك٢، ٤ٓوّٞ حُ٘زخد رخُٞحؿذ! ـ ٌُ٘٘خ أٛلخد حُلـش ح٧هٟٞ

 
 

ريأ حُٜٔظٕٔٞ رٟٔٞٞع حُ٘وخٕ ٣ظٞحكيٕٝ ػ٠ِ ح٤ٌُِش، 
ػْ كظق أكي حُ٘زخد رخد هخػش حُٔلخَٟحص ٖٓ حُيحهَ، ٝ ىػخ حُـ٤ٔغ ا٠ُ 

... حُيهٍٞ
. أهٌٗخ ٓوخػيٗخ ك٢ حُٜلٞف حُوِل٤ش، ك٤غ ؿِْ حُ٘زخد ٖٓ ح٧ٓخّ

... ٣خححٙ، حُلٔي هلل ػ٠ِ ٌٛح حُـٔغ حُـل٤َ... ٝ حٓظ٨ص حُوخػش ٤ٗجخ ك٤٘جخ
حُِْٜ ٝكن حُ٘زخد ا٠ُ كٖٔ حُيكخع ػٖ ى٣٘ي ٝ طز٤ِؾ ٝ ُٞ ًِٔش ػٖ 

. ٍُٓٞي ح٣ٌَُْ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ



 
 

ػْ ٍأ٣ض رط٢ِ ٣يهَ ٖٓ حُزخد حُـخٗز٢ ٣لَٔ ٍُٓش ٖٓ ح٧ٍٝحم، ٝ ٓؼٚ 
ٗخرخٕ آهَحٕ ٣ل٬ٕٔ ٍُٓخ ٓٔخػِش ٝ َٗػخ ك٢ ط٣ََٔٛخ ا٠ُ ٛلٞف 

. حُـخ٤ُٖٔ
... أكٔٔض رولوخٕ هِز٢ ٣٘ظي

؟ !ٓخًح ىٛخى ٣خ َٓحّ
!! حٛيث٢

! اٗٚ ٗخد ْٜٗ، ِْٓٔ ٝ ٣لذ ى٣٘ٚ ٝ ًل٠
كؤٗض رخٌُخى ... ٫ طظ٢ًَ ح٧ك٬ّ، أٝ رخ٧كَٟ ح٧ٝٛخّ ط٤ٔطَ ػ٤ِي

! طؼَك٤٘ٚ
 

ؿ٠٠ض ر١َٜ، ٝ حٗـٔٔض ك٢ هَحءس حٍُٞهش حُظ٢ ِٝٛض ا٢ُ ٣ي١ رؼي إٔ 
ًخٗض طَ٘ف رؤِٓٞد ر٤ِؾ ٝ ك٠خ١ٍ ... حٗظَ٘ص ح٧ٍٝحم ػ٠ِ حُل٠ٍٞ

أٛيحف حُِوخء، ٝ طئ٣ي ك٣َش حُظؼز٤َ ػٖ ح٥ٍحء رٔخ ك٢ ًُي حُي٣ٖ، ٝ ط٠ٖٔ 
 ...ُِـ٤ٔغ كوْٜ ك٢ حُٔ٘خًٍش
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... ٓٔؼض ٛٞطٚ ػزَ ٌٓزَ حُٜٞص ٣لظظق حُِوخء
 

ًخٕ ػيى ٖٓ حُ٘زخد ٣وق ػ٠ِ حُٜٔ٘ش ْٜٓ٘ ح٤ُٔٔل٢ ٝ ْٜٓ٘ 
حُِْٔٔ، ٝ هي طؼَكض رخُلؼَ ػ٠ِ حُ٘خد حُِز٘خ٢ٗ ح١ٌُ حُظو٤ظٚ ٓخروخ 

ك٢ حٌُٔظزش 
 
 

! ٝ ًؼ٬ٓش ػ٠ِ حكظَحّ حَُأ١ حُٔوخُق ًخٕ حُ٘خد حُِز٘خ٢ٗ أٍٝ حُٔظ٤ٌِٖٔ
طليع ػٖ ح٬ُّٔ ٝ كذ ح٥هَ، ٝ ػٖ ىػٞس ... طٌِْ رط٬هش ٝ ٛيٝء

... ح٤ُٔٔق ا٠ُ ح٫ثظ٬ف
ػْ طٌِْ ٗخد ػخٕ ِْٓٔ ػٖ ح٩ُٚ حُٞحكي ٝ ٓؼ٠٘ حُظٞك٤ي ك٢ ح٬ٓ٩ّ ٝ 

... ٓوخُلش ح٤ُٔٔل٤ش حُٔلَكش ُٔؼ٠٘ ح٤ُٛٞ٧ش
ٝ ريأ حُلخَٟٕٝ ٖٓ حُـِّٞ ٣طِزٕٞ حٌُِٔش، ًَ ٣َ٘ف ػو٤يطٚ ٝ ٣َى 

... ػ٠ِ كـش حُطَف ح٥هَ ىٕٝ طؼٜذ أٝ ؿ٠ذ
ً٘ض أٗظَ ا٠ُ اهٞط٢ حُٔظ٤ٌِٖٔ رخْٓ ح٬ٓ٩ّ رلوَ ٝ حػظِحُ ٫ٗظٔخث٢ 

... ا٠ُ ٌٛح حُي٣ٖ ٝ ٌٛٙ ح٧ٓش
 
 

ٍؿْ ٓخ أىػ٤ٚ ٖٓ ػوخكش ى٤٘٣ش ٝ ٓؼَكش ... ا٢٘ٗ كوخ هـِش ٖٓ ٗل٢ٔ
ػ٤ٔوش ٣َُِ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش، كب٢٘ٗ ٫ أؿي حُلـش حُٔ٘خٓزش ك٢ حُٞهض 

!! حُٔ٘خٓذ
رَ ا٢٘ٗ أطٞٙ ػ٘يٓخ ٣ٞؿٚ ا٢ُ أكي حُٔٔل٤٤ٖ ٓئح٫، كخُـٞحد ٣زيٝ ٢ُ 

ري٤ٜ٣خ ٝ ٫ أؿي ٓز٬٤ ا٠ُ ا٣ٜخٍ حُٔؼِٞٓش حُظ٢ رخطض كو٤وش رخُ٘ٔزش ٢ُ 
!!! ٫ طوزَ حُ٘وخٕ

 
ٍرٔخ ٢٘ٗ٧ ُْ أٛظْ ٣ٞٓخ رلْٜ ٝؿٜش ٗظَ حُطَف حُٔوخرَ، ٫ أكخٍٝ إٔ 

أؿ٤ذ ػ٠ِ أكٌخٍٙ ٝ ه٘خػخطٚ رويٍ ٓخ أػٔي ػ٠ِ حُٔو٣َش ٜٓ٘خ ٝ حػظزخٍٛخ 
... أهخ٣َٝ ٓلَٝؿخ ٖٓ طلخٛظٜخ

 
ٌُٖ ٓخ ٍأ٣ظٚ ك٢ حُِوخء ٖٓ ٓؼش ٛيٍ ٝ طلْٜ ٝ حكظَحّ ُِلـؾ حُٔوخُلش 

... ًخٕ ىٍٓخ رخُ٘ٔزش ا٢ُ كٍٞ ٤ًل٤ش ح٧هٌ رِٓخّ حُلٞحٍ
 



 
... هخٛش ك٤ٖ طٌِْ رط٢ِ

طٌِْ رٜيٝء ٝ ٟٓٞٞػ٤ش، ٓلخ٫ٝ ا٣ـخى ٗوخ١ ح٫ُظوخء ر٤ٖ ح٥ٍحء حُظ٢ ٝهغ 
ح٩ى٫ء رٜخ ٓخروخ، ػْ ٓظؼَٟخ ا٠ُ ٗوخ١ ح٫هظ٬ف حُـ٣َٛٞش ٝ ا٠ُ حُظٌِٔش 

ٝ ا٠ُ ٗوخ١ حُظلٍٞ ... حُظ٢ ؿخء رٜخ ح٬ٓ٩ّ رخُ٘ٔزش ا٠ُ حَُٜ٘ح٤ٗش
حُظخٍه٤ش حُظ٢ ؿٔؼض حُي٣خٗظ٤ٖ، ٓٔظ٘يح ا٠ُ ط٣َٜلخص رؼٞ ح٤ُٔٔل٤٤ٖ 

ح٣ٌُٖ أِٓٔٞح ٝ ٓخ ػَٟٞٙ ٖٓ ٗوخ١ ٟؼق ك٢ حُي٣ٖ ح٤ُٔٔل٢ 
... حُٔلَف

 
 

... ٝ ٝؿيط٢٘ كـؤس أ١ِذ حٌُِٔش
 

ٝهلض ٢ٓٝ حُل٠ٍٞ ٝ ط٘خُٝض ٌٓزَ حُٜٞص ٧طليع ػٖ ٓخ أػَكٚ ٖٓ 
طليػض ػٖ ٣ٞٓق ا٣ٔظْ . ٓطخُؼخط٢ ٝ حُزَحٓؾ حُؼوخك٤ش حُظ٢ أٜٗخىٛخ

Yusuf Estes حُٔزَ٘ حَُٜ٘ح٢ٗ ح٢ٌ٣َٓ٧ ح١ٌُ أِْٓ رؼي إٔ حهظ٘غ ، 

رٜ٘خٗش ىػٞطٚ، ٝ طلَم ٌٓحٛذ هٞٓٚ ٝ ر٢٘ ى٣خٗظٚ حُٔخروش ك٤ٖ 
... حٛطيّ رٔظخٗش كـش ح٬ٓ٩ّ ٝ ٬ٓٓش حُوَإٓ ٖٓ حُظل٣َق

ٝ ٝؿيط٢٘ أططٞع ُ٘ٔن ٓلخَٟحطٚ ٝ ٓي ًَ ٖٓ ٣َؿذ ك٢ ح٫ٓظٔخع ا٤ُٜخ 
... رٜخ

 
 

. ك٤ٖ أ٤ٜٗض ًِٔظ٢، ً٘ض أُٜغ ٖٓ ح٫ٗلؼخٍ
: ؿِٔض، كؼخٗوظ٢٘ ٍح٣ٝش ك٢ كَف 

!! ـ ُوي ً٘ض ٍحثؼش ٣خ َٓحّ
! ـ كوخ؟
ُوي طٌِٔض رؼوش ٝ حطِحٕ، ٝ ًخٗض حُؼ٤ٕٞ ًَِٓس ػ٤ِي، ُوي !!! ـ ٗؼْ

! أكٔ٘ض هظْ حُِوخء
 ...ـ 
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حٗظ٠ٜ حُِوخء حُٔٔظغ ػ٠ِ أكٖٔ ٓخ ٣َحّ، ٝ هَؿض ٍكوش ٍح٣ٝش طؼِٞ 
حُلٔي هلل ... ٝؿٞٛ٘خ حرظٔخٓش ػ٠٣َش

 
... ـ ًخٗض كَٛش ٤ِٔٓس

... ـ ٗؼْ، أٍؿٞ إٔ ٗؼ٤يٛخ َٓحص ٝ َٓحص
! ـ ٫كظض إٔ ػيىح ٖٓ حُلخ٣َٟٖ ٤ُٔٞح ٖٓ حُِٔظ٤ِٖٓ

ـ ٓؼظْٜٔ ؿخء ٬ُٓظٔخع ٝ ح٫ٓظلخىس، ٍرٔخ ٛيحْٛ هللا ػزَ ٓؼَ ٛخطٚ 
... حُِوخءحص

ـ رَ إٔ رؼٞ حُلظ٤خص ح٬ُط٢ ١ِزٖ حٌُِٔش ُٖٔ ٖٓ حُٔلـزخص، ٝ أؿيٕ 
... حُِْٜ حٛيٖٛ ا٠ُ حُلـخد ٝ ٍٗٞ ر٤َٜطٜٖ... حُلـخؽ، ٓزلخٕ هللا

... ـ حُِْٜ آ٤ٖٓ
ـ َٛ ٫كظض حُ٘خد ح١ٌُ ًخٕ ٣٘ظْ حُلٞحٍ ٝ ح١ٌُ حٓظِْ حٌُِٔش ك٢ 

ح٧ه٤َ كؤكٖٔ حُظؼز٤َ؟ 
 

!! اٜٗخ طظليع ػٖ رط٢ِ... رٞؿظض رخُٔئحٍ
 

: طظخَٛص رؼي ح٫ٛظٔخّ ٝ هِض ك٢ ؿ٤َ حًظَحع 
 

... ـ ػٖ أ١ ٗخد طظليػ٤ٖ؟ ًَ حُ٘خد حُلخَٟ ًخٗٞح ٣ِ٤ٖٔٓ، ٓخ ٗخء هللا
٢ٌُ٘٘ أطليع ػٖ ٓ٘ظْ حُِوخء، ح١ٌُ ىهَ ك٢ حُزيح٣ش ... ـ ٗؼْ، ٗؼْ أ٤ًي
ٝ ُٝع ح٧ٍٝحم 

 
 

ٓؼوٍٞ؟؟ !! اٜٗخ ًخٗض طَهزٚ ٌٓ٘ حُزيح٣ش ٢ٛ ح٧هَٟ! ٣خ ا٢ُٜ
ٛل٤ق أٗٚ ٗخد ٤ِٔٓ، ٝ ٖٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ ٣ِلض حٗظزخٙ ًَ حُلظ٤خص 

! حُِٔظِٓخص
!!! ٣خ ُلظ٢

 
 

: هِض ٓظظخَٛس رؼيّ حُٔزخ٫س 
ٓخ رٚ؟ ... ـ ٗؼْ، أظٖ أ٢٘ٗ ػَكض ػٖٔ طظليػ٤ٖ

ٝ هي ... ٝ أهظٚ ٛي٣وظ٢، ٝ طؤط٢ ا٠ُ ُِٓ٘٘خ ًؼ٤َح... ـ اٗٚ حرٖ ؿ٤َحٗ٘خ



اٗٚ ٗخد ٓظوِن ٝ ! كٞؿجض ك٤ٖ ٍأ٣ظٚ ٣َ٘ف ػ٠ِ حُلٞحٍ ٝ ٣وٞى حُـِٔش
ط١ٍٜٞ أْٜٗ ... ٫ ٣ٜخكق حُز٘خص، ٝ ٫ ٣ٌِٜٖٔ ا٫ ك٢ ٍَٟٝس... ٌٜٓد ؿيح

رَ اٗٚ ك٤ٖ ٣َٔ ر٢ ! ؿ٤َحٗ٘خ ٌٓ٘ أًؼَ ٖٓ هْٔ ٓ٘ٞحص ٝ ُْ ٗظليع ٣ٞٓخ
٣ٌظل٢ ربُوخء حُظل٤ش ٝ ٣ـٞ رَٜٙ رَٔػش، كظ٠ ظ٘٘ظٚ ٖٓ حُ٘ٞع حُوـٍٞ 

كلٞؿجض ح٤ُّٞ رط٬هش ُٔخٗٚ ٝ ػوظٚ ... ح١ٌُ ٣ٔظل٢ ٖٓ أهٌ حٌُِٔش
! حُؼخ٤ُش ر٘لٔٚ

 
 

كخُ٘زخد ح٤ُّٞ ٫ ٣ظٍٞػٕٞ ػٖ حُٞهٞف ٬٣ٞ١ ٓغ ... ـ ٗؼْ ٣خ كز٤زظ٢ ٍح٣ٝش
حُلظ٤خص ٝ ٓزخىُظٜٖ ح٧كخى٣غ ٝ حُيػخرخص، ٝ ٣ٔٔغ ٟلٌْٜ ٖٓ آهَ 

ٓؼِٔخ طؼظزَ حُز٘ض ... كظ٠ رخص حُ٘خد حُِٔظِّ ٣ؼظزَ ٓؼويح... حُٔخكش
كظ٠ أٛزق حٌُؼ٤َٕٝ ٣ظٌٜٕٔٞ ٝ ٣ظلٌٜٕٞ ... حُظ٢ طظَٜف رل٤خء ٓؼويس

!!! حُٔؼويٕٝ ُِٔؼويحص، ػٞٝ حُط٤زٕٞ ُِط٤زخص: روُْٜٞ 
 
 

: هطغ ػ٤ِ٘خ كٞحٍٗخ ٛٞص ٗخد ٣٘خى١ رَكن ٖٓ هِل٘خ 
... ـ ٓؼٌٍس ٣خ كظ٤خص، َٛ ٢ُ إٔ أهخ١ؼٌٖ ُِلظخص

... طَٔٔص ك٢ ٌٓخ٢ٗ، ٝ حٓظيٍص رز٢ء ٧ًظ٘ق حُٔظٌِْ
ٖٓ ٣ٌٕٞ ٣خ طَٟ؟؟ 

... حْٓٔ
! ًخٕ حُ٘خد حُِز٘خ٢ٗ ح٤ُٔٔل٢

؟ !ٓخًح ٣َ٣ي... ؿ٤َ ٓؼوٍٞ
 
 

: ُْ ط٘طن اكيحٗخ رٌِٔش ٖٓ ك١َ حُٔلخؿؤس، كؤٍىف هخث٬ 
ـ آٓق ػ٠ِ ح٩ُػخؽ، ٢ٌُ٘٘ ٓٔؼظي طو٤ُٖٞ ك٢ حُوخػش أٗي ٓٔظؼيس 

كَٜ ٢ُ إٔ ... ُٔي ًَ ٖٓ ٣َؿذ رؤ١َٗش ٝ هطذ حُٔزَ٘ ح١ٌُ أِْٓ
أكَٜ ػ٤ِٜخ؟ 

 
 

ػويص حُيٛ٘ش ُٔخ٢ٗ، ٢ٌُ٘٘ ُِٛص ٍأ٢ٓ ػ٬ٓش حُٔٞحكوش ٝ طٔظٔض 
ًِٔخص ؿ٤َ ٓلٜٞٓش 

 
 
 



ك٤ٖ حَٜٗف، طزخىُض ٓغ ٍح٣ٝش ٗظَس ٣ٞ١ِش ًحص ٓؼ٠٘ ػْ حٗلـَٗخ 
... ٟخكٌظ٤ٖ
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... ٛخطٚ حَُٔس ُْ أًٖ ك٢ حٌُٔظزش حُؼ٤ٓٞٔش

 
اٜٗخ كظَس حُظ٣َٖٔ، أه٢٠ ٓؼظْ ٢ٓٞ٣ ك٢ حُٔٔظ٘ل٠، أهّٞ رؤػٔخٍ 

... حَُٟٔٔخص ك٢ أؿِذ ح٧ك٤خٕ
... ٓخًح أكؼَ؟ ُٔض رؼي ك٢ ٓوخّ ح١٧زخء

!! ٣خ ٍد ٝكو٢٘ ٝ ٛز٢َٗ ػ٠ِ حُٔ٘ٞحص حُٔظزو٤ش
ُْ أػي أ٤١ن ح٫ٗظظخٍ هخٛش ك٤ٖ أٍٟ ٓؼخِٓش ح١٧زخء ح٬ُاٗٔخ٤ٗش ٠َُِٟٔ 

!! ٛ٘خ
... ٢ٗء ٫ ٣ٜيم

ح١٧زخء، ٝ حَُٟٕٔٔٞ ح٣ٌُٖ ٖٓ حُٔلَٝٝ إٔ ٣ٌٞٗٞح ٬ٓثٌش حَُكٔش، 
هي ٣و٢٠ ح٣َُٔٞ ٣ٞٓٚ ر٤ٖ طٞؿغ ... ٣ؼخِٕٓٞ ح٠َُٟٔ رؤٞس ٝ ٫ ٓزخ٫س

... ٝ أ٤ٖٗ ىٕٝ إٔ ٣ٜظْ رٚ أكيْٛ أٝ ٣ؼ٤َٙ أى٠ٗ حٛظٔخّ
 

٣خ هللا، َٛ ٓؤٛزق ٓؼِْٜ ك٢ ٣ّٞ ٖٓ ح٣٧خّ؟؟ 
٣وُٕٞٞ إٔ ح٫ٓظٔخع حُٔٔظَٔ ا٠ُ حَُٜحم ٝ ح٤ٗ٧ٖ ٣ـؼِي ٫ طٔٔؼٚ ٝ ٫ 

!! طلْ رٚ، ًؤٗٚ ؿِء ٖٓ حُٔ٘ل٤ٗٞش ح٤ٓٞ٤ُش حُظ٢ طؼِكٜخ حُل٤خس كُٞي
َٛ حُظؼٞى ػ٠ِ آ٫ّ ح٥ه٣َٖ ٣يكغ رخُوِٞد ا٠ُ حُؤٞس ٝ حُظلـَ؟؟ 

 
ك٤ٖ ىهِض َُِٔس ح٠ُٝ٧ ا٠ُ هْٔ ح١٧لخٍ حُٔؼخه٤ٖ، ُْ أطلَٔ 

... حُٜٔ٘ي
ىٓؼض ػ٤٘خ١، ٝ طَحؿؼض، ُْ أٓظطغ إٔ أكظ٠ٖ حُطلِش حُظ٢ ًخٗض ػ٘ي 
هي٢ٓ طٔي ا٠ُ ٣ي٣ٜخ ٧ٍكؼٜخ، ٧ٜٗخ ٝهؼض ػٖ كَحٜٗخ ٝ ٢ٛ ُِٓ٘ٞش 

... حُوي٤ٖٓ ٫ طوٟٞ ػ٠ِ حُٞهٞف
 

ػْ ٍأ٣ض حَُٟٔٔش حُظ٢ ٍحكوظ٢٘، طلِٜٔخ رلًَش ٣َٓؼش، ًؤٜٗخ طَكغ 
ٝ طؼ٤يٛخ ا٠ُ ٌٓخٜٗخ ك٢ ػ٘ق ٝحٟق، ٝ ط٢ُٞ ػٜ٘خ ىٕٝ ... ٛ٘يٝهخ ه٘ز٤خ

... إٔ طلخٍٝ حٌُ٘ق ػٖ ح٧َٟحٍ حُظ٢ ُلوظٜخ ػ٘ي حُٔو١ٞ
 

... ٝ طؼخ٠ُ رٌخء ١لَ آهَ ك٢ أه٠ٜ حُوخػش
... أكٔٔض رو٘ؼ٣ََس

ك٤ٌق ... َٛ هِوض كؼ٬ ٧ًٕٞ ١ز٤زش؟؟ أٗخ ٫ أطلَٔ طؤُْ ح٥ه٣َٖ أٓخ٢ٓ
ٓؤهٟٞ ػ٠ِ ط٤ٔ٠ي حُـَحف حُؼ٤ٔوش ٝ ه٤خ١ظٜخ؟؟ ٤ًق ٓؤؿ١َ حُؼ٤ِٔخص 



حُٔؼويس ٝ أكظق حُزطٕٞ ٝ أػزغ رٔلظ٣ٞخص ح٧ؿٔخى؟؟ 
 
 

: ٍٓوظ٢٘ حَُٟٔٔش ٝ أٍىكض ٓزظٔٔش 
ًِ٘خ ً٘خ ٓؼِي ك٢ حُزيح٣ش، ٌُٖ رطز٤ؼش حُؼَٔ ٓظٜزق ... ٓظظؼٞى٣ٖ

. أ٤ٗخء ػخى٣ش رخُ٘ٔزش ا٤ُي
ٗؼْ؟؟؟؟ أٛزق ٓؼٌِْ، هخ٤ٓش حُوِذ، ػي٣ٔش حَُكٔش؟؟ 

!! ٌَٗح ٣خ كز٤زظ٢
: أك٠َ إٔ أرو٠ ػ٠ِ كٔخ٤ٓظ٢، ػ٠ِ إٔ أكوي أ٠ٔٓ ٓخ ك٢ ح٩ٗٔخٕ 

!! ٓ٘خػَٙ ح٩ٗٔخ٤ٗش
 
 

... هَؿض ٖٓ حُوخػش رَٔػش، كظ٠ ٫ أكوي أػٜخر٢
ٝ هي ... كـؤس حٛطيٓض ر٘وٚ ٓخ، اً ُْ أًٖ ٓلظٞكش حُؼ٤٘٤ٖ طٔخٓخ... ٝ

حٓظـَه٢٘ حُظل٤ٌَ ك٢ ٓٔظوز٢ِ ح٢ُٜ٘ٔ 
 

حُظلض َٓطزٌش ٧ػظٌٍ ٖٓ حُ٘وٚ ح١ٌُ طٔززض ك٢ ا٣وخع ىكخطَٙ ٝ رؼؼَس 
... حٗؼوي ُٔخٕ ٖٓ حُٔلخؿؤس... ٝ... أٍٝحهٚ ػ٠ِ ح٧ٍٝ

ٖٓ؟؟ !! ؿ٤َ ٓؼوٍٞ
! اٗٚ ٛٞ

! ٛٞ ر٘لٔٚ ٝ ُلٔٚ ٝ ٫ أكي ؿ٤َٙ
 

... 



 
11 

 
... ٓخٍع رخ٫ٗل٘خء ٤ُـٔغ أٍٝحهٚ، هزَ إٔ أْٛ أٗخ رـٔؼٜخ

: حٗظظَص كظ٠ كَؽ ٖٓ اػخىطٜخ ا٠ُ ٌٓخٜٗخ، ٧هٍٞ رٜٞص هل٤ٞ ٝ ٓظِؼؼْ 
... ُْ أٗظَ أٓخ٢ٓ... ـ آٓلش

: ٌُ٘ٚ هخ١ؼ٢٘ رخرظٔخٓش ٓئىرش 
... ـ ٫ ػ٤ِي أهظ٢

ػْ هخٍ ٓظلٌَح رؼي إٔ حٓظوخّ ك٢ ٝهلظٚ 
ـ أُٔض ح٧هض حُظ٢ ٗخًٍظ٘خ ك٢ ُوخء ح٧ى٣خٕ ٓ٘ي أٓزٞػ٤ٖ؟ 

 
!! ؿ٤َ ٓؼوٍٞ!! اٗٚ ٢ًٌَٗ٣

... حٛظِ هِز٢ ٖٓ حُطَد
!! ٓؤٍهٚ ك٢ ٌٓخ٢ٗ

 
: ؿ٠٠ض ر١َٜ رَٔػش ٝ هِض ك٢ ك٤خء 

ـ ٗؼْ، ُوي ًخٕ ُوخء ٍحثؼخ، ٝ حُظ٘ظ٤ْ ؿخ٣ش ك٢ ح٩كٌخّ، ًٔخ ًخٗض حٌُِٔش 
... ح٧ه٤َس ٓئػَس رخُلؼَ

 
: حطٔؼض حرظٔخٓظٚ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 

ـ أٍىص إٔ أٌَٗى ٧ٗي رٔزخىٍطي أطلض ُِـ٤ٔغ كَٛش حُظؼز٤َ ػٖ آٍحثْٜ، ٝ 
أٗخ أُْٜٝ، كوي ً٘ض أهط٢ ُٔؼَ ًحى حُِوخء ٌٓ٘ كظَس ٢ٌُ٘٘ ُْ أؿي 

... حُلَٛش حُٔ٘خٓزش
 

ٛٔض ُِلظخص، ٣ٍؼٔخ ٜٛٔٔض رٌِٔخص ؿ٤َ ٓلٜٞٓش ٧ٗل٢ ػٖ ٗل٢ٔ 
: أ١ ك٠َ، ػْ أٍىف هخث٬ 

ـ ًٔخ أٌَٗى ؿ٣َِ حٌَُ٘ ػ٠ِ ح١َٗ٧ش حُظ٢ حٗظَ٘ص ك٢ ح٤ٌُِش، 
كظ٠ ٢ِ٘ٛٝ أكيٛخ، كوي ٝؿيص ك٤ٜخ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُلـؾ حُظ٢ أػـِ ػٖ 

حُؼؼٍٞ ػ٤ِٜخ ك٢ أ١ َٓؿغ آهَ، ٧ٕ حَُؿَ ٣ظٌِْ ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ 
... ح٤ُٔٔل٢ ػْ ٣َى ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ حُِْٔٔ، اٗٚ ٢ُ٘ء ٍحثغ كوخ

 
 

أكٔٔض إٔ ٝهلظ٘خ ١خُض أًؼَ ٓٔخ ٣ـذ، ٝ حَُٟٔٔش طٞٗي ػ٠ِ حُوَٝؽ 
. ك٢ اػ١َ

: ٫كع أ٢٘ٗ ططِؼض ٗخك٤ش حُزخد كوخٍ 



ـ أٗخ آٓق، ٢٘ٗ٧ آهٌ ٖٓ ٝهظي، ٌُٖ ُْ طظق ٢ُ حُلَٛش ٓخروخ 
... ٝ اٜٗخ ُلَٛش ٤١زش إٔ أٍحى ٛ٘خ... ٧ٌَٗى

 
 

... ٣خ ا٢ُٜ
... أكْ إٔ ٢ُٗٞ طلٍٞ ا٠ُ ح٧كَٔ حُوخ٢ٗ

!! حُ٘ـيس... ٝؿ٢ٜ ٤ٓ٘لـَ
... ـ ٌٛح ٖٓ ُطلي ٣خ أه٢

 
 

إ حكظـض ا٠ُ أ٣ش ... ـ ػ٠ِ حُؼّٔٞ، أٗخ أهّٞ رظَرٚ ُٔيس ٣َٜٖٗ ٛ٘خ
أػِْ إٔ طـَرش حُظٔخ٣ٍٖ ح٠ُٝ٧ ... ٓٔخػيس، طـي٢٘٘٣ ك٢ حٌُٔظذ حُٔوخرَ

... ًٔخ أ٢٘ٗ أٓظِي رؼٞ حَُٔحؿغ حُظ٢ هي طل٤يى... هي طٌٕٞ َٓٛوش
: ػْ حٓظطَى ٟخكٌخ 

... ـ ػ٠ِ ح٧هَ إًٔٞ هي ٍىىص ؿ٤ِٔي
 
 
 

 ...حرظٔٔض ري١ٍٝ، ػْ ك٤٤ظٚ رخهظ٠خد ٝ حٗطِوض ا٠ُ ؿَكش حُظلخ٤َُ
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!! أ١ِذ ٓ٘ٚ حُٔٔخػيس؟؟ ٓٔظل٤َ

 
... ٤ُْ ٢٘ٗ٧ أطَكغ ػٖ ١ِذ حُٔٔخػيس ٖٓ أكي

... ٌُ٘ٚ ٗوٚ ؿ٣َذ
٫ ٣ٌل٢ أٗ٘خ حُظو٤٘خ َٓط٤ٖ أٝ ػ٬ػش هزَ ح٥ٕ ٧ٓٔق ُ٘ل٢ٔ رٔزخىُظٚ 

! ح٧كخى٣غ
 

... ٌُٜ٘خ كَٛظي ٣خ َٓحّ
ٖٓ حُٞحٟق أٗٚ ٓؼـذ ري، ٝ هي ٌَٗى ر٘لٔٚ، ٝ ٛٞ ٣ؼظَف ُي رخُل٠َ 

... ك٢ ه٤خّ حُِٔظو٠
 

... ٗؼْ، اٗٚ ٢ًَ٘٘٣ ػ٠ِ ٓٔخٛٔظ٢ ٝ كٔذ
أٝ إٔ أٓٔق ٧كخى٣ؼ٢ ٓؼٚ إٔ ... ٌُح ٫ ٣ـذ إٔ أرلَ ًؼ٤َح ك٢ أٝٛخ٢ٓ

طظـخُٝ كيٝى ح٤ُِخهش ٝ ح٫كظَحّ 
!! كخىػش ح٤ُّٞ ٤ُٔض ٓٔٞؿخ ٩هخٓش ػ٬هش ٛيحهش أٝ أ٣خ ًخٗض

 
... أٗض ٌٌٛح طـِو٤ٖ ح٧رٞحد ؿ٤ٔؼٜخ

حط٢ًَ ُٚ حُلَٛش، ٫ طؼط٢ حُٔٔؤُش أ٤ٔٛش أًؼَ ٓٔخ طٔظلن، ٝ ىػ٢ 
ػ٠ِ أ٣ش كخٍ، أٓخٓي أٓزٞع ًخَٓ طو٤٠ٜ٘خ ... ح٧كيحع ط٤َٔ رطز٤ؼظٜخ

ٓؼٚ ك٢ ٗلْ حُٔٔظ٘ل٠ ٝ هي طٔ٘ق رؼٞ حُلَٙ ُظظليع ك٬ ط٘ل١َ 
ٚ٘ٓ !

 
 

!! آم ٍأ٢ٓ
... طؼزض ٖٓ حُظل٤ٌَ

 
 

... ـ َٓحّ، ٬ٛ أط٤ض ا٠ُ ٛ٘خ
ٓخٍػض ا٠ُ حُطز٤زش حُظ٢ ًخٗض طيهَ حَٓأس هي ريح ػ٤ِٜخ ح٩ٜٗخى ا٠ُ 

ؿَكش ح٩ٗظظخٍ 
... ـ ه٢ٓٞ رللٜٜخ، ػْ ه٣ٌٜخ ا٠ُ ؿَكش ح٧ٗؼش، ُظ٣َٜٞ حُـٔـٔش

 



حهظَرض َٓٔػش ٖٓ ح٤ُٔيس ٝ ط٘خُٝض ًٍحػٜخ ُظظًٞؤ ػ٢ِ، اً ًخٗض طظلَى 
رٜؼٞرش 

: رخىٍطٜخ ٝ أٗخ أؿْ ٗز٠ٜخ 
ـ ٓخ ح١ٌُ كَٜ ٓؼي؟ 

... ـ ٝهؼض ٖٓ أػ٠ِ حُِْٔ، كؤٛزض ك٢ ٍأ٢ٓ
 

... حُلخٍ ٫ طزَ٘ رو٤َ... ىهخص هِزٜخ ٟؼ٤لش
. طلٔٔض ٓٞهغ ح٩ٛخرش حُظ٢ طٞهلض ػٖ ح٣ُِ٘ق

!! حُلخُش هطَس رخُلؼَ... ػْ ٓخٍػض أه٤ْ ٟـ٢ ىٜٓخ
أؿِٔظٜخ ػ٠ِ ح٣ََُٔ ك٢ هخػش حُللٞٛخص ػْ حٗطِوض ا٠ُ حُطز٤زش 

: َٓٔػش 
 

كخُظٜخ هطَس، ٫ ٣ـذ إٔ طظلَى، رَ ٣ـذ إٔ طو٠غ ا٠ُ ... ـ ىًظٍٞس
ىهخص هِزٜخ ٟؼ٤لش ؿيح ٝ ٓٔظٟٞ ٟـ٢ حُيّ ٣ٌٍ٘ ... ػ٤ِٔش ك٢ حُلخٍ

... أٗي ك٢ ٣ِٗق ىحه٢ِ... رٜز١ٞ كخى
 
 

: هخ١ؼظ٢٘ حُطز٤زش ك٢ َٛحٓش 
ٝ ٫ طلخ٢ُٝ إٔ طِؼز٢ ىٍٝ حُطز٤زش، ... ـ هِض ُي ه٣ٌٜخ ُظوّٞ رٍٜٞ ح٧ٗؼش

... كٔخ طؼِٔظٚ ك٢ ح٤ٌُِش ٣زو٠ ٓـَى ٗظ٣َخص ٓوخٍٗش رخُظـَرش ٝ حُٔؼخ٣٘ش
! ٌُح أ٤١ؼ٢ أٝح١َٓ

... ـ ٝ ٌُٖ
! ـ َٓحّ

 
ًخٗض ح٤ُٔيس ط٘ؼَ ريٝحٍ، . ػيص ا٠ُ هخػش حُللٞٛخص ػ٠ِ ٠ٓٞ

ٓخػيطٜخ ػ٠ِ حُٞهٞف ٝ أٗخ أهٍٞ ٓلخُٝش ٍْٓ حرظٔخٓش ٓ٘ـؼش ػ٠ِ 
: ٝؿ٢ٜ 

ـ ٤ٌٕٓٞ ًَ ٢ٗء ػ٠ِ ٓخ ٣َحّ، ٌٓ٘ٛذ ٓؼخ ا٠ُ هخػش حُظ٣َٜٞ 
... طل٢ِ٠ ٖٓ ٛ٘خ... رخ٧ٗؼش، حٓظ٘ي١ ػ٢ِ

 
: ٝهلض ح٤ُٔيس ٓظَٗلش ٝ ريص ًٍحػٜخ َٓطو٤ش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

ـ َٛ ٓخُحٍ ٤ُٝي ك٢ حُوخٍؽ؟ ١ِزض ٓ٘ٚ إٔ ٣ل٠َ ٢ُ هطؼش ٖٓ حُلِٟٞ 
... ٢٘ٗ٧ أكْ رخ٠ُؼق

ـ ٖٓ ٛٞ ٤ُٝي؟ 
... ـ اٗٚ حر٢٘، ٝ هي أك٢َٗ٠ ا٠ُ ٛ٘خ رخ٤ُٔخ



 
ُْ طظْ حُـِٔش، رَ حٗوطغ ٛٞطٜخ كـؤس ٝ حٍطوض ًٍحػٜخ طٔخٓخ، ُظٔو٢ 

ػ٠ِ ح٧ٍٝ ر٬ كَحى 
 

 حُ٘ـيس: ُْ أطٔخُي ٗل٢ٔ إٔ َٛهض 
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... ُْ أػَف ٓخ ح١ٌُ ٣ـذ إٔ أكؼِٚ أٓخّ ٍٛٞ حُٔلخؿؤس
" كظ٠ حُٔٞحهق حُٜؼزش"ُزؼض حَُٔأس ٓٔـخس أٓخ٢ٓ، ُِلظخص هزَ إٔ ٣َٜع 

... ُ٘ـيط٢ رؼي إٔ ٓٔغ حَُٜهش حُٔي٣ٝش حُظ٢ أ١ِوظٜخ
 

ٓخٍع رلَٔ ح٤ُٔيس ػ٠ِ ًٍحػ٤ٚ ىٕٝ إٔ ٣٘زْ رلَف، طزؼظٚ ا٠ُ هخػش 
: حُللٞٛخص، ك٤غ هخّ رٔؼخ٣٘ظٜخ رَٔػش ٝ هلش هزَ إٔ ٣ٜظق ك٢ ؿِع 

!! اٜٗخ طٔٞص... ـ ٗلظخؽ ا٠ُ اٗؼخٕ ٣َٓغ
 
 

... ٜٗوض ك٢ ِٛغ
 

ًخٕ ػيى ٖٓ ح٤َُٟٖٔٔ هي طـٔغ ك٢ حُوخػش ػ٠ِ اػَ حُزِزِش حُظ٢ كِٜض 
ك٢ حُؤْ، ٝ ٝؿيص حُطز٤زش حُظ٢ أَٛص ػ٠ِ ه٤خٜٓخ رخٍُٜٞ طوق أٓخّ 

... حُزخد ٝ هي كخ٠ً ٝ ؿٜٜخ ٝؿٞٙ حُٔٞط٠ ٖٓ حٗظيحى ح٫ٛلَحٍ
ٓخٍع حُزؼٞ ا٠ُ طـ٤ِٜ ؿَكش ح٩ٗؼخٕ ٝ ٛؼوخص حٌَُٜرخء، ك٢ ك٤ٖ طخرغ 

... حُٔ٘وٌ ٓلخ٫ٝطٚ ح٤ُخثٔش رخ٠ُـ٢ حُٔٔظَٔ ػ٠ِ ٛيٍٛخ
ػْ ٓخ ُزغ رؼي ػيس ٓلخ٫ٝص إٔ ٍكغ ٍأٓٚ ك٢ أ٠ٓ، ٤ُٞحؿٚ حُؼ٤ٕٞ 

: حُٔظٔخثِش ك٢ ٝؿّٞ 
... ُوي كخٍهض حُل٤خس... ـ كخص ح٧ٝحٕ

 
 

طٌِٔظ٢٘ ٗٞرش ٖٓ حُزٌخء حُلخى، ُْ أٓظطغ ح٤ُٔطَس ػ٤ِٜخ 
... أٍٝ َٓس أٍٟ ٗوٜخ ٣ٔٞص أٓخّ ػ٢٘٤

… هخٛش أٗٚ ًخٕ ربٌٓخ٢ٗ اٗوخًٛخ
… ً٘ض أكْ رؤ٠ٓ ٗي٣ي، ٝ هِز٢ ٣ظوطغ ٖٓ حُلِٕ

… حؿلَ ٢ُ ٣خ ٍد… ٣خ ا٢ُٜ
 
 

ؿخء ٍث٤ْ حُؤْ رَٔػش ٝ ػ٠ِ ٝؿٜٚ ط٤ٌَ٘س ٓو٤لش، ٝ ٗخىٟ حُطز٤زش 
! حَُٔ٘كش، ػْ رؼي ُلظخص ػخى ٤ُ٘خى٢٘٣ ا٠ُ ٌٓظزٚ

طزؼظٚ ك٢ ٍػذ ٗي٣ي ٝ أٗخ رخٌُخى أٍٟ حُط٣َن أٓخ٢ٓ رؼي إٔ ٛخٍص حَُإ٣ش 



ٟزخر٤ش رٔزذ حُيٓٞع 
: ٍَٓص ػ٠ِ ح٤َُٟٖٔٔ حُٞحهل٤ٖ أٓخّ حُوخػش ٝ ٓٔؼض رؼ٠ْٜ ٣ْٜٔ 

ـ ٤ٌٔٓ٘ش، ُْ ٣ٔٞ ػ٠ِ ٝؿٞىٛخ ك٢ حُٔٔظ٘ل٠ أ٣خّ ه٤ِِش ٝ ٛخ هي 
! طٔززض ك٢ ٝكخس اكيٟ ح٠َُٟٔ

 
 

ُْ أٓظطغ إٔ أٍى، رَ حٍطلغ ٗل٤ز٢ ػخ٤ٗش رؼي إٔ أكِلض ك٢ ح٤ُٔطَس 
ػ٤ِٚ رٜؼٞرش ٗي٣يس 

!! ُْ أهظِٜخ… أٗخ ُْ أهظِٜخ
!! ٤ُْ ًٗز٢، ٛيه٢ٗٞ

 
ؿِْ ٍث٤ْ حُؤْ هِق ٌٓظزٚ ٝ أهٌ ٣ِٜٞ رخُوِْ ر٤ٖ أٛخرؼٚ ك٢ 

ػٜز٤ش ٝحٟلش، ػْ أٗخٍ ا٠ُ حُطز٤زش حُظ٢ ًخٗض طوق ا٠ُ ؿخٗز٢ هزخُش 
… حٌُٔظذ

ـ أهز٢٘٣َ إً، ٓخ ح١ٌُ كَٜ رخ٠ُز٢؟؟ 
 

: حرظِؼض حُطز٤زش ٣ٍوٜخ رٜؼٞرش ٝ هخُض 
ـ ؿخءص حُٜٔخرش ك٢ كخُش ٣َػ٠ ُٜخ، ٝ هي ًخٕ ٖٓ حُٞحٟق إٔ اٛخرظٜخ ك٢ 

َٓحّ، إٔ … ٓٔظٟٞ حَُأّ ر٤ِـش، ٌُُي ١ِزض ٖٓ حُطخُزش طلض حُظ٣َٖٔ
كؤًيص ٢ُ إٔ ٟـطٜخ ١ز٤ؼ٢ ٝ ٗز٠ٜخ ٫ … طوّٞ رٔؼخ٣٘ظٜخ ٝ ؿْ ٗز٠ٜخ

… ٣َٜ ا٠ُ ٓٔظٟٞ كَؽ
 

… حطٔؼض ػ٤٘خ١ ٖٓ حٌٍُٛٞ
ٓخ ح١ٌُ طوُٞٚ ٌٛٙ حَُٔأس؟؟ 

!! اٗٚ حٌٌُد ػ٤٘ٚ
… ٛٔٔض رؤٕ أكظق ك٢ٔ ٧كظؾ، ٧ىحكغ ػٖ ٗل٢ٔ

… ٛل٤ق أ٢٘ٗ ٓزظيثش، ٢ٌُ٘٘ أ١زن ٓخ أطؼِٔٚ ٝ أرٌٍ هٜخٍٟ ؿٜي١
أٍٝحف حُ٘خّ أٓخٗش ر٤ٖ أ٣ي٣٘خ ٝ ٤ُٔض !! اٜٗخ أٓخٗش ٣خ ٗخّ، أٓخٗش ٣خ ػخُْ

!!! ُؼزش
 

: ٌُٖ حُطز٤زش هخ١ؼظ٢٘ ػخ٤ٗش ُظوٍٞ 
ٌُٖ ٖٓ … ـ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٗلخٓذ ١خُزش ك٢ حُٜق حُؼخ٢ٗ ػ٠ِ هطؤ ٓٔخػَ

ح١ٍَٝ٠ُ إٔ ٠ٗغ حُطِزش ٖٓ ح٥ٕ كٜخػيح طلض حَُٔحهزش حُٜخٍٓش، ُظـ٘ذ 
!! أهطخء كظ٤ؼش هي طٞى١ رل٤خس حُزَ٘، كؤٍٝحف حُ٘خّ ٤ُٔض ُؼزش

 



… ط٢ٌِ٘ٔ اكٔخّ كظ٤غ رخ٤٠ُخع
… أكٔٔض رؤ٢٘ٗ ٝك٤يس، ٝ ٓٔظ٠ؼلش، ٝ ٓظِٞٓش

! ٣خ هللا ٍكٔظي
… حٓظ٘يص ػ٠ِ حُلخث٢ كظ٠ ٫ أٓو٢

 
ُْ أٓٔغ رو٤ش ٓخ ه٤َ، رَ حٓظ٤وظض ػ٠ِ ٛٞص ٍث٤ْ حُؤْ ح٧ؿٖ 

 …٣ؤ٢َٗٓ رخ٫َٜٗحف
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... هَؿض ٖٓ حُوخػش ٝ هي أٌٝٗض إٔ ٣ـ٠ٔ ػ٢ِ
ًخٗض حُـٔٞع ٫ طِحٍ ك٢ حُوخٍؽ، ٣٘ظظَٕٝ هَٝؽ حُ٘خس حٌُر٤لش ُظٌظَٔ 

... ُزؼض ػ٤ْٜٞٗ ٓؼِوش ر٢، ٝ أٗخ ٫ أهٟٞ ػ٠ِ حُلَحى. كَؿظْٜ ح٤ُِٔٔش
٣ظٜخٕٓٔٞ ٝ ٣ظٔظٕٔٞ ىٕٝ إٔ ٣ٞؿٚ أكيْٛ ٢ُ حٌُِٔش 

أُْ ٗي٣ي ك٢ ٍأ٢ٓ ٝ ٛي١ٍ 
... ٍكٔظي ٣خ ٍد

 
ػْ ٓٔؼض ٛٞص رخد حٌُٔظذ ٣لظق ػخ٤ٗش، ػْ ٛٞص حُطز٤زش رـلخكٜخ 

: حُٔؼظخى 
! ـ َٓحّ، حطزؼ٢٘٤

... ٍكؼض ٍأ٢ٓ رٜؼٞرش، ػْ طزؼظٜخ روطٞحص ٣خثٔش ا٠ُ ٌٓظزٜخ
 

... ىهِض، كؤؿِوض حُزخد هِل٢ ٝ ىػظ٢٘ ٧ٓظ٣َق ػ٠ِ ٢ًَٓ
ط٤٘ٔض إٔ أطٜخُي ػ٠ِ ح٢ٌَُٓ، ٢ٌُ٘٘ طـِيص ٝ ٍك٠ض ٗلوظٜخ، ٝ ٢ٛ 

... حُظ٢ حطٜٔظ٢٘ ٍُٝح ٝ رٜظخٗخ
: ُْ طؼَ ٍك٢٠ ُِـِّٞ حٛظٔخٓخ رَ أٗ٘ؤص طوٍٞ 

ـ حٓٔؼ٢٘٤ ٣خ َٓحّ، ٓؼَ ٌٛٙ حُلخىػش ًخٕ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طٞى١ 
ػْ أٗض ٣خ ٛـ٤َط٢ ... ٝ ٫ أظ٘ي ط٤َٟٖ ٢ُ ًُي... رٔٔظوز٢ِ ح٢ُٜ٘ٔ

٫ُُض ١خُزش طلض حُظ٣َٖٔ، ٝ ٫ طئحه٣ٌٖ ًؼ٤َح رؤهطخثي، ٝ ُٖ طظل٢ِٔ أ٣ش 
... ٓٔئ٤ُٝش ٧ٗي ُٔض ٓئِٛش رؼي ُِؼذ ىٍٝ حُطز٤زش

 
ٝ أٍٝحف حُ٘خّ؟؟ ٖٓ ٣ظلَٔ ٓٔئ٤ُٝظٜخ أٓخّ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ؟؟ 

٫ أٛيم إٔ حُيٗخءس هي طَٜ رخ٩ٗٔخٕ طـخٙ أه٤ٚ ح٩ٗٔخٕ ا٠ُ ٛخطٚ 
... حُيٍؿش

!! ٤ًق ٣ٔٔلٕٞ ُٔؼَ ٛخطٚ حُٞكٕٞ حُوخ٤ٓش رخُو٤خّ ريٍٝ ٬ٓثٌش حَُكٔش
أ٣ٖ ح٤ٔ٠َُ ح٢ُٜ٘ٔ؟؟ 

رَ أ٣ٖ حُٔ٘خػَ ح٩ٗٔخ٤ٗش؟؟ 
... كٔز٢ هللا ٝ ٗؼْ ح٤ًَُٞ

٣زيٝ أٜٗخ حٓظٜ٘يص ٌٓ٘ ُٖٓ ك٢ حُٔٔظ٘ل٤خص ػ٠ِ أ٣ي١ ػي٢ٔ٣ 
... حُ٘لوش، كِْ ٣زن ُٜخ أػَ

 



ًخٗض ٛخطٚ حُوٞح١َ طَٔ ر٢ٌ٘ٛ، ىٕٝ إٔ أٗطن كؤٗخ أػِْ أٗٚ ٫ كخثيس ٖٓ 
٢ٓ٬ً ...

كٖٔ ٓخص هِزٚ كِْ ٣ؼي ٣ظؤػَ رٔٞص حُزَ٘ أٓخٓٚ، َٛ ٤ٓظؤػَ رز٠غ ًِٔخص 
ُّٞ ٝ طؤ٤ٗذ؟؟ 

: طخرؼض حُطز٤ؼش رؼي حٓظَحكش ٛـ٤َس ٣ٍؼٔخ أٓظٞػذ ًِٔخطٜخ 
ٝ ٫ ىحػ٢ ... ـ أظ٘ي ٓظؼزش ٖٓ ًَ ٓخ كَٜ ح٤ُّٞ، ٌُُي ٣ٌٔ٘ي حُٔـخىٍس

ٓؤٓؼ٠ ُ٘وِي ا٠ُ ٓٔظ٘ل٠ ػخ٤ٗش ك٢ أهَد كَٛش ... ُِؼٞىس ك٢ حُـي
... كظ٠ ط٢ٜ٘ ط٣َٔ٘ي ىٕٝ إٔ طؼٌَ ًًَٟ كخىػش ح٤ُّٞ ٓ٘ٞحٍى

 
اٜٗخ طو٠٘ إٔ أكيع ... ٗؼْ رخُطزغ، ٣ـذ إٔ أهظل٢ كٞؿٞى١ ٣ٜيىٛخ

... أكيح رلو٤وش ٓخ كَٜ
: ٓيص ٣يٛخ ُظٜخكل٢٘ ك٢ رَٝى 

... ـ ٌَٗح ُظلٜٔي، ٝ رخُظٞك٤ن
 

ػيص ... هَؿض ٖٓ ٌٓظزٜخ ٝ أٗخ رخٌُخى أكخكع ػ٠ِ ٛيٝث٢ كظ٠ ٫ أٗلـَ
ا٠ُ هخػش حُللٞٛخص ك٤غ أهٌص أؿٔغ أٍٝحه٢ ٝ أىٝحط٢ رَٔػش ٝ 

اٜٗخ طٔطَ ر٘يس، ٝ حُزَم ٣ِٔم . ططِؼض ا٠ُ حُوخٍؽ ػزَ حُ٘خكٌس... ػٜز٤ش
... ٍىحء حُٔٔخء

... ٍكٔظي ٣خ ٍد
حُلٔي هلل أ٢٘ٗ ؿجض ر٤ٔخٍس أ٢ٓ ح٤ُّٞ، ٝ ا٫ ... ُزٔض ٓؼطل٢ ٝ هَؿض

ُٔخ طٌٔ٘ض ٖٓ حُؼٞىس، كٔلطش حُلخكِش ػ٠ِ ٓٔخكش ٤ُٔض رخُو٤َٜس ػٖ 
. حُٔٔظ٘ل٠، ٝ ٓغ ح٧ٓطخٍ حُـ٣َِس ً٘ض ٓؤٛخد رُِ٘ش رَى كخىس

ًٍزض ح٤ُٔخٍس، أىٍص ... هطؼض حُٔٔخكش كظ٠ حُٔٞهق ٍح٠ًش طلض حُٔطَ
. حُٔلَى ٝ حٗطِوض

حُٔل٢٤ . ًخٕ حُٔٔظ٘ل٠ ك٢ ٓ٘طوش ٗزٚ ٗخث٤ش، أه٤ْ ُٖٓ ح٫ٓظؼٔخٍ
حٍطـلض ٝ أٗخ . ؿز٢ِ، ٝ حُط٣َن ٝػَس هزَ حٍُٞٛٞ ا٠ُ حُط٣َن ح٤ُٔخٍس

... أٓظٔغ ا٠ُ ٛٞص حَُػي ح١ٌُ ِٛ أٍؿخء حٌُٔخٕ
... ٓزلخٕ ح١ٌُ ٣ٔزق حَُػي رلٔي ٝ ح٬ُٔثٌش ٖٓ ه٤لظٚ

 
ًخٗض حُط٣َن هخ٤ُش ٝ ٓو٤لش، 

اٜٗخ هخىٓش ٖٓ ... ُٔلض ك٢ حَُٔآس حُؼخًٔش ٤ٓخٍس أهَٟ ط٤َٔ هِل٢
ك٬ ٣ٞؿي أ١ ٓظَٜ ٖٓ ٓظخَٛ حُل٤خس ك٢ ح٫طـخٙ ... حُٔٔظ٘ل٠ أ٤ًي

ٓغ إٔ حُيٝحّ ُْ ٣٘ظٚ رؼي، ٖٓ ٣ٌٕٞ ؿخىٍ حُٔٔظ٘ل٠ . ح١ٌُ أط٤ض ٓ٘ٚ
ك٢ ٓؼَ ٌٛح حُٞهض؟ 

... طخرؼض ١َ٤ٓ رَٔػش ٓ٘ول٠ش ٧ٕ حُط٣َن أٛزلض ُُوش



... كـؤس حٍطلغ ٛٞص ٓ٘زٚ ح٤ُٔخٍس حُظ٢ طظزؼ٢٘
ُىص ك٢ حَُٔػش ه٬٤ِ، ٧َٛ رَٔػش ... ٣زيٝ أ٢٘ٗ أػطَ كًَش حٍَُٔٝ

ٌُٖ حُٔخثن ػخى ٤َُكغ ٛٞص ٓ٘زٜٚ ػخ٤ٗش ... ا٠ُ حُط٣َن ح٤ُٔخٍس
َٛ َٓػظ٢ ٫ طِحٍ ؿ٤َ ًخك٤ش؟؟ 
كؤكٔٔض رؤٕ ح٤ُٔخٍس طلوي ... ىٓض ٓـيىح ػ٠ِ ِٓٝى حَُٔػش

ػْ كـؤس أكٔٔض رؤٕ ح٤ُٔخٍس ... ٟـطض ػ٠ِ حُلَحَٓ ه٬٤ِ... طٞحُٜٗخ
ٝ حُٔلَى ٣ظٞهق رؼي إٔ حٍطـض ح٤ُٔخٍس ر٢ حٍطـخؿخ !! طـٞٙ ا٠ُ ح٧ٓلَ

... ٗي٣يح
!!! ُوي ٝهؼض ك٢ كلَس

كخُٝض اىحٍس حُٔلَى ٖٓ ؿي٣ي، ٝ ٟـطض ػ٠ِ ِٓٝى حَُٔػش ك٢ ٓلخُٝش 
ًيص إٔ أٗلـَ رخ٤ًش، ٫ُٞ ... ٣خثٔش ُِوَٝؽ ٖٓ حُللَس، ٌُٖ ريٕٝ كخثيس

! أ٢٘ٗ ك٢ ٗلْ حُِلظش ٓٔؼض ٛٞص ١َم ػ٠ِ رخد ح٤ُٔخٍس
٢ٌُ٘٘ طز٤٘ض ٬ٓٓلٚ ٝ هي طزَِ ٗؼَٙ ٝ ... ًخٗض حَُإ٣ش ه٤ِِش حُٟٞٞف

! طٔخهطض هطَحص ٛـ٤َس ػ٠ِ ٝؿٜٚ
... 
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ىحثٔخ ٣ظَٜ ُٔض أى١ٍ ٖٓ أ٣ٖ، ٤ُوَؿ٢٘ ٖٓ أٗي ! اٗٚ ٛٞ، ٗؼْ ٛٞ
... حُٔٞحهق ٛؼٞرش

 
ً٘ض ك٢ ٓؤُم ٝ ُْ أهيٍ ا٫ إٔ أٜٗخع ... ًخٕ ٣طِذ ٢٘ٓ إٔ أكظق حُزخد

... ا٠ُ أَٝٓٙ
كظلض حُزخد رؼي طَىى ه٤َٜ، ُْ ٣٘ظَ ا٢ُ ٌُ٘ٚ أكٔق ٢ُ حُٔـخٍ ٝ ٛٞ 

: ٣وٍٞ ك٢ كِّ 
! ـ ح٢ُِٗ

أٍِٗ؟؟ ٓخًح ٣َ٣ي ٢٘ٓ؟؟ 
ً٘ض أٗظَ ا٤ُٚ ك٢ ىٛ٘ش ىٕٝ إٔ أهٟٞ ػ٠ِ حُ٘طن، كٞؿيطٚ ٣ٔي٢ٗ 

: رٔلخط٤ق ٤ٓخٍس، ٝ ٛٞ ٤٘٣َ ا٠ُ ٤ٓخٍطٚ حُظ٢ طٞهلض هِق ٤ٓخٍط٢ 
! ـ ه١ٌ ٤ٓخٍط٢ ٝ ػٞى١ ا٠ُ حُٔٔظ٘ل٠

 
ىحثٔخ ر٘لْ حُلِّ ٝ حُـي٣ش ٝ ... آهٌ ٤ٓخٍطٚ؟ ُْ ٣زي ػ٤ِٚ أٗٚ ٣ِٔف

. حُؼ٤ِٔش
 

ً٘ض ... ٓيىص ٣ي١ ٧ُظو٢ حُٔلخط٤ق، ػْ ُِٗض ٖٓ ٤ٓخٍط٢ ٝ أٗخ أٍطـق
! أٗلٌ أٝحَٓٙ ريٕٝ ٗوخٕ، ًؤٗٚ ٢ُٝ أ١َٓ

 
ًخٕ ٫ ٣ِحٍ . ٠ًٍض ا٠ُ ٤ٓخٍطٚ، كظلض حُزخد ٝ ؿِٔض أٓخّ حُٔوٞى

. ٣ظخرؼ٢٘ رؼ٤٘٤ٚ ٝ أٗخٍ ا٢ُ رؤٕ أٗطِن ػخثيس ا٠ُ حُٔٔظ٘ل٠
... أىٍص حُٔلَى ٝ حٗطِوض رخُلؼَ

ًخٕ ٣ـذ إٔ أٗظزٚ ا٠ُ حُللَس، كوي طلط٘ض ا٤ُٜخ ٓخػش هي٢ٓٝ ا٠ُ 
٢ٌُ٘٘ ُْ أًٖ ًَِٓس ؿيح ػ٘ي ٓـخىٍط٢ ًٔخ إٔ ... حُٔٔظ٘ل٠ ٝ طـ٘زظٜخ

كخُش حُطوْ ؿؼِض حَُإ٣ش ؿ٤َ ٝحٟلش، كٞؿيص ٗل٢ٔ ك٢ هؼَ حُللَس 
! طٔخٓخ

! ٓخًح ٤ٓوٍٞ ػ٢٘؟ أ٢٘ٗ ٓظٍٜٞس ٝ ه٤ِِش ح٫ٗظزخٙ
 

!! ا٢٘ٗ أهٞى ٤ٓخٍطٚ. اكٔخّ ؿ٣َذ حٗظخر٢٘
ٓخ ح١ٌُ ٣لَٜ ٓؼ٢؟ 

... ً٘ض أؿٍٞ رؼ٢٘٤ ىحهَ ح٤ُٔخٍس، ًؤ٢٘ٗ ك٢ ٌٓخٕ ػـ٤ذ
!! ٝ أٗخ أهٞىٛخ... اٜٗخ ٤ٓخٍس ًٌَ ح٤ُٔخٍحص، ٌُٜ٘خ ٤ٓخٍطٚ



ط٘زٜض ا٠ُ حُو٬ىس حُظ٢ طي٠ُ ٖٓ حَُٔآس ح٧ٓخ٤ٓش ٝ ػ٤ِٜخ ىػخء حُٔلَ 
... كخرظٔٔض

٤ًق ط٢ٔ٘ ٍٝف : ٓوطض ػ٤٘خ١ ػ٠ِ ًظخد ًخٕ ٟٓٞٞػخ ه٣َزخ ٖٓ حُٔوٞى 
... حُٔزخىٍس

!! اٗٚ ٣ٜظْ رخُظ٤ٔ٘ش حُز٣َ٘ش أ٠٣خ
٣خ ا٢ُٜ، ا٢٘ٗ ... ًٖ ا٣ـخر٤خ ُِيًظٍٞ ٬ٛف حَُحٗي: ػيى ٖٓ ح١َٗ٧ش 

! أػ٘ن ٛخطٚ حُِِٔٔش
 

. ِٝٛض ا٠ُ حُٔٔظ٘ل٠ رَٔػش، ُزؼض ك٢ ح٤ُٔخٍس ُز٠غ ىهخثن
ٓظلخ٢َٗٛ حُ٘ظَحص ... َٛ أىهَ ػخ٤ٗش؟ ٓظَح٢ٗ حُطز٤زش ٝ ٓظؼ٘ل٢٘

... حُل٤ُٞ٠ش
ك٢ ٤ٓخٍطٚ؟ ... ٌُٖ َٛ ٖٓ حُٔؼوٍٞ إٔ أرو٠ ك٢ ح٤ُٔخٍس

 
. ُِٗض ٖٓ ح٤ُٔخٍس ٝ ٠ًٍض ا٠ُ ٓيهَ حُٔٔظ٘ل٠... ٝؿيص حُلَ

حٌُٔخٕ ٓـط٠ رل٤غ ٣ل٢٘٤ٔ ٖٓ حُٔطَ، ٢ٌُ٘٘ ُٖ أٟطَ ا٠ُ ٓٞحؿٜش 
... ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ ك٢ حُيحهَ ٖٓ ؿي٣ي

... ٝهلض ٛ٘خُي أطؤَٓ حُٔٔخء ٝ حُطز٤ؼش حُٔزظِش ك٢ُٞ، ٝ حُٔطَ ٫ ٣ظٞهق
هْٔ ىهخثن َٓص، ػَ٘ ىهخثن، ٍرغ ... َٓص حُيهخثن ػو٤ِش ػ٠ِ هِز٢

... ٓخػش
أٗظظَ ػٞىطٚ رلخٍؽ حُٜزَ ... ٝ أٗخ أٍهذ حُزخد حُوخٍؿ٢ ُِٔٔظ٘ل٠

! طَٟ َٛ ح٤ُٔخٍس رو٤َ؟ أ٢ٓ ُٖ طٌٕٞ ؿي ٍَٓٔٝس رلٔخهظ٢
! كوي طؤهَ... أٍؿٞ إٔ ٣ٌٕٞ حُ٘خد رو٤َ! ٝ ٓخ أ٤ٔٛش ح٤ُٔخٍس ح٥ٕ

... حٗظخر٢٘ هِن ٗي٣ي
... َٓص ٜٗق ٓخػش، ػ٬ػش أٍرخع حُٔخػش

 
... ٍكض أًٍع ح٠ُ٘ٔٔ ؿ٤جش ٝ ًٛخرخ

٠ًٍض ا٤ُٜخ . ٝ أه٤َح، ظَٜص ٤ٓخٍس أ٢ٓ ك٢ ٓيهَ ٓٞهق ح٤ُٔخٍحص
! ا٠ُ ح٤ُٔخٍس ١زؼخ، ٢ً أ١ٔجٖ ػ٠ِ كخُٜخ... ٓظِٜلش

 
ٍِٗ ٖٓ ح٤ُٔخٍس ٝ ٢ِ٘ٔٓ حُٔلخط٤ق . ًخٗض ح٧ٓطخٍ هي هلض رؼٞ ح٢ُ٘ء

: ٓزظٔٔخ 
ـ ُْ أًٖ ٧ٓظط٤غ اهَحؿٜخ رٔلَى١ كوي ؿخٛض حُؼـ٬ص ك٢ حُٞكَ، 

آٓق إ ... كخٗظظَص ٍَٓٝ ٤ٓخٍس أهَٟ ك٤ٜخ رؼٞ حُ٘زخٕ، كٔخػي٢ٗٝ
... ً٘ض طؤهَص ػ٤ِي

 



... ِٓٔظٚ ٓلخط٤لٚ ري١ٍٝ! ٝ ٣ظؤٓق ػ٠ِ حُظؤه٤َ أ٠٣خ
حُلٔي هلل أٗي ػيص ... ـ ُٔض أى١ٍ ٤ًق أٌَٗى ػ٠ِ ٓخ كؼِظٚ ٓؼ٢

... ٓخُٔخ، كوي ريأص أهِن رخُلؼَ
 

ٓخ ح١ٌُ طو٤ُٞ٘ٚ؟؟ !! َٓححححححّ
!!!! ُْ أٓظطغ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ُٔخ٢ٗ، ٣خ ٢ِ٣ٝ

حكَٔص ٝؿٞٛ٘خ ٓؼخ ٝ ُْ ٣ٌٖ ٣٘وٜ٘خ ٟٓٞ ٤ٓٞٓو٠ ٍٝٓخ٤ٔٗش َُ٘هٚ 
طلض حُٔطَ 

 
ٌُٖ ٢ًٗٞ ... ٝ ٫ أ٣ٍي طؼط٤ِي أًؼَ ٖٓ ٌٛح... ـ ٓظظز٤ِِٖ طلض حُٔطَ

حُٔطَ ُْ ٣ؼي ؿ٣َِح ٝ ٓظٌٕٞ . ١َ٤ٓ ػ٠ِ َٜٓ... كٌٍس ٌٛٙ حَُٔس
ٝ ... أػِْ إٔ ٝكخس ح٤ُٔيس أٓخٓي أػَص ك٤ي ًؼ٤َح... حَُإ٣ش أٓخٓي أٟٝق

ك٤ٖ ٍأ٣ظي طوَؿ٤ٖ ػ٠ِ طِي حُلخُش، طًٌَص ٓزخَٗس حُللَس ٝ طٞهؼض إٔ 
طٔوط٢ ك٤ٜخ، كوَؿض ػ٠ِ اػَى ٧ٗزٜي، ٌُ٘ي ً٘ض طَٔػ٤ٖ كِْ 

... أُلوي ك٢ حُٞهض حُٔ٘خٓذ
 

َٛ ٣زيٝ ػ٢ِ أ٢٘ٗ ... حٗظؼَ ٝؿ٢ٜ ػخ٤ٗش، ٖٓ حُوـَ ٖٓ ٗل٢ٔ 
؟ !ٓظٍٜٞس

... ُوي... ـ أهْٔ أٜٗخ ُْ طٌٖ ؿِطظ٢
 

: رَ هخ١ؼ٢٘ ٓطٔج٘خ ! ٝؿيطٚ ٣ِٜ ٍأٓٚ ٓئ٣يح، ُْ ٣ِن ػ٢ِ رخُِّٞ
٤ُْ ؿ٣َزخ ... ـ أػَف حُيًظٍٞس ٓؼخى ٌٓ٘ ٓيس، ٝ أػَف ٫ٓزخ٫طٜخ ٝ طٌزَٛخ

! إٔ طِو٢ ػ٤ِي رخُِّٞ ٝ طظٜٔي رؤهطخثٜخ
 

... حُلٔي هلل! اٗٚ ٫ ٣ؼظوي أ٢٘ٗ حٌُٔٗزش... ً٘ض ك٢ ؿخ٣ش حُٔؼخىس
 

... ـ حٗظز٢ٜ ا٠ُ حُط٣َن، ٝ ٛلزظي ح٬ُٔٓش
ٛؼيص ا٠ُ ح٤ُٔخٍس ٝ حرظٔخٓش طؼِٞ ٗلظ٢، 

 ...حرظٔخٓش ٓٔلض ػ٢٘ ًَ آ٫ّ ًحى ح٤ُّٞ ٝ ٜٓخثزٚ
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... ح٤ُّٞ حٗظوِض ا٠ُ حُٔٔظ٘ل٠ حُـي٣يس

!! ُٖ ط٣َٚ ػخ٤ٗش!! ٟخػض ػ٤ِي حُلَٛش ٣خ َٓحّ
 

... ٌٌٛح أك٠َ، كظ٠ أًٍِ ػ٠ِ حُظ٣َٖٔ، ٝ ٫ ٢ٗء ؿ٤َٙ
ٍؿْ أٗ٘خ طلخىػ٘خ ُزؼٞ ! ٖٓ حُـ٣َذ أ٢٘ٗ ٫ أػَف حٓٔٚ ا٠ُ كي ح٥ٕ

حُٞهض إ أٗ٘خ ُْ ٗظؼخٍف، 
 
 

ً٘ض ك٢ هخػش حُللٞٛخص، أٗظق ؿَف ١لِش ٛـ٤َس ك٢ حٌٍُحع، ٓوطض 
ُْ أًٖ هي حُظو٤ظٚ ٖٓ هزَ، ٌُٖ . ٖٓ ىٍحؿظٜخ، ك٤ٖ ىهَ ٍث٤ْ حُؤْ

! ٝهلظٚ ٝ ٗظَطٚ حُٔظِٔطش طٞك٢ رؤٗٚ ُٖ ٣ٌٕٞ ا٫ ٛٞ
ٝهق ُزؼٞ حُٞهض ٣ِو٢ ٗظَس كخكٜش . حٗ٘ـِض رؼ٢ِٔ ٝ ُْ أػَٙ حٛظٔخٓخ

: ػ٠ِ ٓلظ٣ٞخص حُوخػش، ػْ ٓٔؼظٚ ٣ٕٞٗٞ ٩كيٟ حَُٟٔٔخص 
... ُْ أٍٛخ ٖٓ هزَ... ـ ٖٓ ٢ٛ طِي حُلظخس، ٛ٘خى

!! ًخٕ ٣وٜي٢ٗ
أؿخرظٚ حَُٟٔٔش رٌِٔخص ُْ أٓٔؼٜخ، كْٜٜٔ ٗخًَح، ػْ ُزغ ك٢ ٌٓخٗٚ 

. ر٠غ ُلظخص أهَٟ هزَ إٔ ٣وٍَ ح٫َٜٗحف
ُْ أًٖ هي حٍطلض ُ٘ظَحطٚ حُظ٢ طيٍ ػ٠ِ ػيّ حُل٤خء، كوي ًخٕ ٣ظلل٢ٜ٘ 

... ًؤ٢٘ٗ ٗخس ٣ْٜ رَ٘حثٜخ
 
 

ٓخٍ ح٤ُّٞ رٜلش ػخى٣ش، ىٕٝ ٓ٘خًَ طًٌَ، كوي ً٘ض رخُلؼَ هي ريأص 
حُظؼٞى ػ٠ِ حُـَٝف ٝ ح٩ٛخرخص، ٢ٌُ٘٘ أكؼَ ٓخ رٞٓؼ٢ كظ٠ ٫ أإُْ 
ٝ . حُٜٔخر٤ٖ، ٝ أهلق ػْٜ٘ رٌِٔخص ٍه٤وش طيهَ ا٠ُ هِٞرْٜ حُطٔؤ٤ٗ٘ش

ً٘ض هي حٍطلض ا٠ُ اكيٟ حَُٟٔٔخص حُ٘خرخص حُظ٢ ريح ػ٤ِٜخ أٜٗخ ٫ُحُض 
طويٍ حُٔ٘خػَ ح٩ٗٔخ٤ٗش، كٌ٘خ ٗو٢٠ أٝهخص ح٫ٓظَحكش ٓؼخ ٗظزخىٍ 

... ح٧كخى٣غ
 

... ر٤٘ٔخ ً٘خ ٗظليع، َٓ ر٘خ ٍث٤ْ حُؤْ
! ػْ حَٜٗف... ٝ ًخُؼخىس، طٞهق ُِلظخص ٣ظللٜ٘خ

ٗظَص ا٠ُ ٛي٣وظ٢ حُـي٣يس ٍٗخ ك٢ طٔخإٍ ٝ ىٛ٘ش كِٜص ٍأٜٓخ ٝ 
: هخُض 



ـ حك١ٌٍ ٓ٘ٚ ٣خ ػ٣ِِط٢، كٌِٔخ ح٠ٗٔض َٟٓٔش ؿي٣يس ا٠ُ حُل٣َن ُْ 
... طِْٔ ٖٓ أًحٙ

ـ ٤ًق؟؟ ُْ أكْٜ؟ 
ـ كخ٢ُٝ كو٢ إٔ ٫ طظٜي١ ُٚ روٞس، ٝ ػخ٤ِٓٚ رَٔٝٗش كظ٠ ٫ ٣ٔظلِى ٝ 

... ٣ظًَي ك٢ ٬ّٓ
ُْ ط٠ق كَكخ ػ٠ِ ٓخ هخُظٚ رَ حَٜٗكض ا٠ُ ػِٜٔخ ٝ طًَظ٢٘ ك٢ 

... ك٤َط٢
... ك٤َِٔ ٌٛح حُظ٣َٖٔ ػ٠ِ ه٤َ... ٍكٔظي ٣خ ٍد

 
 

ً٘ض هي أ٤ٜٗض ػ٢ِٔ، كلظَس حُظي٣ٍذ طوظَٜ ػ٠ِ حُٜ٘ق ح٧ٍٝ ٖٓ حُٜ٘خٍ، 
ٝ ً٘ض رٜيى ؿٔغ كخؿ٤خط٢، ك٤ٖ ظَٜ ٍث٤ْ حُؤْ ػخ٤ٗش ك٢ حُوخػش، ٝ 

ًخٕ ٖٓ حُٞحٟق ٛخطٚ حَُٔس أٗٚ ٣وٜي٢ٗ ىٕٝ ؿ١َ٤، كوي ٗظَ ا٢ُ ٓزخَٗس 
: ٝ هخٍ ًٖٔ ٣ؼَك٢٘ ٌٓ٘ كظَس 

ـ آٗٔش َٓحّ، ٬ٛ ٍَٓص ػ٠ِ ٌٓظز٢ هزَ ٓـخىٍطي؟ 
ططِؼض ا٢ُ ٍٗخ ك٢ ٍػخء ر٤ٖ ٝ . ُْ ٣٘ظظَ ٍى١، رَ ٓزو٢٘ ا٠ُ ٌٓظزٚ

: ٛٔٔض 
! ـ ٢ًٗٞ َٓٗش ٝ ٫ طٔظل٣ِٚ

 
ىهِض ٝ ٝهلض رؼ٤يس ػٖ حٌُٔظذ . طزؼظٚ ا٠ُ ٌٓظزٚ ٝ أٗخ ٫ أكْٜ هٜيٛخ

: ؿِْ هِق ٌٓظزٚ ػْ أٗخٍ ا٢ُ . ك٢ حٗظظخٍ أٝحَٓٙ
... ـ أؿِو٢ حُزخد ٝ حؿ٢ِٔ

!! أؿِن حُزخد؟؟ ٓخًح ٣وٜي؟؟ ٣َ٣ي إٔ ٣وظ٢ِ ر٢؟؟ ٣خ ٢ِ٣ٝ
... ٢ًٗٞ َٓٗش ٝ ٫ طٔظل٣ِٚ: طِِٔٔض ىٕٝ إٔ أطلَى، ٝ طًٌَص ٬ًّ ٍٗخ 

. ٤١ذ ٓؤؿِن حُزخد، ٢ٌُ٘٘ ٓؤًٕٞ ٓظللِس، ُٖ أٓٔق ُٚ رظـخُٝ كيٝىٙ
: ٫ كع طَىى١ كخرظْٔ ٓ٘ـؼخ ٝ هخٍ 

... ـ ٫ طوخك٢
أؿِوض حُزخد ٝ رو٤ض ك٢ ٌٓخ٢ٗ، كٞهق ٖٓ ٍٝحء ٌٓظزٚ ٝ طويّ ٗل١ٞ ٝ 

: أٍىف 
... ـ إ ً٘ض ٫ ط٣َي٣ٖ حُظويّ ٗل١ٞ كٔآط٢ ا٤ُي

 
!! حهظَد ٢٘ٓ أًؼَ ٝ ٓي ٣يٙ ٤ُٜخكل٢٘

!! أ٫ ٣َٟ أ٢٘ٗ كظخس ٓلـزش؟؟ ٣ؼ٢٘ ٫ أٛخحححححكق!! حُٔؼظٞٙ
ٗظَص ا٤ُٚ ك٢ ! ٫ ٣ـذ إٔ أط٘خٍُ، ٝ ا٫ كبٗٚ ٤ٓطٔغ ك٢ أًؼَ ٖٓ ٌٛح

: كِّ ٝ هِض 



! ـ آٓلش ٣خ ٤ٓي١ ٝ ٢ٌُ٘٘ ٫ أٛخكق
 

: طَحؿغ ًخُٜٔيّٝ، ػْ ٓخ ُزغ إٔ ٍْٓ حرظٔخٓش هز٤ؼش ػ٠ِ ٝؿٜٚ ٝ هخٍ 
ـ ٫ ط٠ؼ٢ ر٤٘٘خ كخؿِح ٖٓ ح٤ُّٞ ح٧ٍٝ، أٗض طؼ٤ِٖٔ أ٢٘ٗ حَُٔ٘ف ػ٠ِ 

... ط٣َٔ٘ي
 

َٛ ٣ٜيى٢ٗ؟ أػِْ أٗٚ حَُٔ٘ف ػ٠ِ ط٢٘٣َٔ، ٝ أٗخ ك٢ كخؿش ا٠ُ 
... ٜٗخىس ٓ٘ٚ ػ٠ِ كٖٔ ٤َٓ حُظ٣َٖٔ ٖٓ أؿَ حُظو٤٤ْ حُؼخّ ك٢ ح٤ٌُِش

 ...٣خ ا٢ُٜ
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ٗظَحطٚ طئ٢٘٣ً، ٝ أٗخ ٫ أِٓي إٔ ... ًخٕ ٣٘ظَ ا٢ُ ك٢ طللٚ ٖٓ ؿي٣ي

. أكؼَ ٤ٗجخ
: ً٘ض هي هٍَص إٔ ٫ أٓي ٣ي١، كظـخِٛض ػزخٍطٚ ح٧ه٤َس ٝ هِض 

ـ حػ٢ٌٍٗ ٣خ ٤ٓي١، ٝ ٌُٖ هي ١ِزظ٢٘ ا٠ُ ٌٓظزي ٝ ػ٘ي١ ىٍّ ك٢ 
كَٜ ط٣َي ٢٘ٓ ٤ٗجخ هزَ إٔ أَٜٗف؟ ... ح٤ٌُِش

 
... ٝ ُْ ٣َك٢٘ٔ... ًخٕ ٣ؼـذ ٖٓ ؿَأط٢، ٌُ٘ٚ ُْ ٣ٔظِْٔ

كـؤس ٝؿيطٚ ٣َكغ ٣يٙ ٤ُلطٜخ ػ٠ِ ًظل٢ ًؤٗ٘خ أٛيهخء هيح٠ٓ ٝ ٣وٍٞ ك٢ 
: طٞىى ٜٓط٘غ أػخٍ طو١ُِ 

َٛ ٟخ٣وي ... ـ ً٘ض أ٣ٍي إٔ أ١ٔجٖ ػ٤ِي ٝ ػ٠ِ ٤َٓ حُظ٣َٖٔ ػ٘يٗخ
... أكي

رظَ ؿِٔظٚ ك٤ٖ طَحؿؼض ا٠ُ حُوِق ك٢ كًَش ٗزٚ ١ز٤ؼ٤ش اً أ٢٘ٗ 
: أهٌص ٓللظظ٢ حُظ٢ ً٘ض هي ٟٝؼظٜخ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٝ أؿزظٚ ٓزظٔٔش 

... أٗخ رو٤َ، ٝ حُـ٤ٔغ ٛ٘خ ُطلخء... ـ ٌَٗح ؿ٬٣ِ ُي ٣خ ٤ٓي١
: ػْ أهَؿض ٖٓ ٓللظظ٢ ٓطزٞػش حُظو٤٤ْ، ٝ ٓيىطٜخ ا٤ُٚ هخثِش 

... ـ ً٘ض أ٣ٍي طٞه٤ؼي، ك٢ ٜٗخ٣ش حُظ٣َٖٔ ػ٠ِ ٓطزٞػش حُظو٤٤ْ
 

: حٓظِْ حٍُٞهش ٝ ٍْٓ حرظٔخٓظٚ حُـ٣َزش ٖٓ ؿي٣ي ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 
... ـ ػ٠ِ حُؼّٔٞ ٌٓظز٢ ٓلظٞف ُي ػ٠ِ حُيٝحّ، إ حكظـض أ٣ش ٓٔخػيس

ك٬ طظَىى١ 
كخُٝض إٔ أرظْٔ، ٢ٌُ٘٘ ً٘ض ك٢ ؿخ٣ش ح٫ٗٔجِحُ، كخٍطٔٔض حرظٔخٓش 

: رِٜخء ػ٠ِ ٝؿ٢ٜ ٫ طؼ٢٘ ٤ٗجخ ٝ طٔظٔض 
... ا٠ُ حُِوخء... ـ ٌَٗح ُي ٣خ ٤ٓي١

 
ٝ حٓظيٍص رَٔػش ٧كظق حُزخد ٝ أًٍٞ ا٠ُ حُوخٍؽ هزَ إٔ ٣لٌَ ك٢ ٓي 

... ٣يٙ ػخ٤ٗش ُٜٔخكلظ٢
 
 
 
 

ٝهلض ك٢ ٓخكش ح٤ٌُِش، أكيع ٍح٣ٝش ػٖ ٓـخَٓط٢ حُـي٣يس ك٢ حُظ٣َٖٔ 
: ػْ طٜ٘يص ٝ أٗخ أهٍٞ 



٢ٌُ٘٘ ٫ أٟٖٔ إٔ طَٔ ك٢ ًَ َٓس، هخٛش أٗٚ ٣زيٝ ... ـ َٓص ر٬ّٔ ح٤ُّٞ
... ٖٓ حُ٘ٞع حَُّ٘ ح١ٌُ ٫ ٣ٔظِْٔ رُٜٔٞش

 
 

ٝ ك٢ طِي حُِلظش ... ك٢ طِي حُِلظش َٓ ر٘خ ٗوٚ ُْ أطٞهغ ٍإ٣ظٚ ٛ٘خى 
ٖٓ طَحٙ ؿ٤َٙ؟ ٗلْ حُ٘وٚ ح١ٌُ ٣ظَٜ ... ٖٓ ٣ٌٕٞ ٣خ طَٟ؟ ... رخٌُحص

! أٓخ٢ٓ ك٢ ًَ ٌٓخٕ ٝ ريٕٝ ٓخرن اٌٗحٍ
 

... أُو٠ حُظل٤ش ٣َٓؼخ ٝ ك٢ ػ٤٘٤ٚ حرظٔخٓش، ػْ ؿخد ٣َٓؼخ ك٢ حُِكخّ
أٓخ أٗخ كَىىص حُظل٤ش رٜٞص هل٤ٞ، ٝ ط٠َؽ ٝؿ٢ٜ ك٤خء كطؤ١ؤص ٍأ٢ٓ 

: كظ٠ أ٢٘ٗ ٤ٔٗض ٝؿٞى ٍح٣ٝش حُظ٢ ُزؼض طليم ك٢ ىٛ٘ش ... 
اٜٗخ حَُٔس ح٠ُٝ٧ حُظ٢ أٍحٙ !! ٝ ٣زظْٔ ُي أ٠٣خ!! ـ طؼخ٢ُ ٛ٘خ ٣خ ٗو٤ش

أهز٢٘٣َ ح٥ٕ كخ٫ ٤ًق طؼَك٤٘ٚ ٝ ٓخًح ! ك٤ٜخ ٣زظْٔ ٌٓ٘ هْٔ ٤ٖ٘ٓ
ر٤ٌ٘ٔخ؟؟ 

 
أٝهلض رٜؼٞرش ٤َٓ حطٜخٓخطٜخ، ٝ أٟٝلض ُٜخ رؤٕ هٜٜض ػ٤ِٜخ حُلخىػش 

حُظ٢ كِٜض ٓؼ٢ ك٢ حُظ٣َٖٔ ح٧ٍٝ، ٌُٖ ٓظـ٘زش ؿ٤ٔغ حُٔٞحهق 
: ٝ أ٤ٜٗض ٍٝح٣ظ٢ هخثِش ... حُٔلَؿش 

! ٤ُْ ٛ٘خُي ٢ٗء ٣ٔظلن حًٌَُ... ـ أٍأ٣ض
: كٞؿيطٜخ طٜ٘ن رٜٞص ػخٍ ٝ ٢ٛ طؼ٢َٜٗ 

ـ ًَ ٌٛح ٝ طو٤ُٖٞ ٤ُْ ٛ٘خى ٓخ ٣ٔظلن حًٌَُ؟؟ أػَف ػيىح ٫ رؤّ رٚ 
!! ٖٓ حُز٘خص، ٤ٌٕٓٞ ٖٓ ىٝحػ٢ ٍَٖٓٝٛ حُو٬ٙ ٓ٘ي رؤَٓع ٓخ ٣ٌٖٔ

 
! ٣خ ا٢ُٜ، ٓغ أ٢٘ٗ كٌكض ٜٗق ح٧كيحع ٝ ُْ أٜٓذ ك٢ ٝٛق ٓخ كيع

ٓخًح ُْ أهزَطٜخ رٌَ حُلو٤وش؟ 
ـ ر٘خص؟؟ ٣ظوِٜٖ ٢٘ٓ؟ ُٔخًح؟ ٝ ٖٓ ٣ٌٖ؟ 

هِض ُي أٗٚ ٫ ٣ظليع ٓغ حُز٘خص، ك٬٠ ػٖ ! ـ ٫ طظظخ١َٛ رخُزَحءس
... ح٫ٛظٔخّ رٜٖ ا٠ُ ىٍؿش حُوَٝؽ ٍٝحءٖٛ ٩ٗوخًٖٛ ٢ٓٝ ح٧ٓطخٍ حُـ٣َِس

: ًخٗض طٜخكذ ػزخٍحطٜخ رلًَخص حٓظؼَح٤ٟش ٠ٓلٌش ػْ ٛظلض ػخ٤ٗش 
! ـ ُٞ طٔٔغ ٤َٜٓ رخ٧َٓ، ٓظ٘ظلَ ح٤ٌُٔٔ٘ش

ـ ٤َٜٓ؟ ط٘ظلَ؟؟ 
اٜٗخ ٓؼٚ ك٢ ٗلْ حُٜق، رَ ! ـ ٗؼْ ٣خ كز٤زظ٢، ٤َٜٓ ١خُزش حُٜق حَُحرغ

ٝ ػ٬هظٚ رٜخ ٫ طظؼيٟ حُظل٤ش حُٜزخك٤ش، ٝ ... اٜٗخ ٤ُِٓظٚ ٖٓ حُؼخ٣ٞٗش
ٝ ٫ طلٞص كَٛش ! ٝ ٢ٛ ٓؼـزش رٚ ؿيح! حُٔلخَٟحص ٝ حُيٍّٝ كو٢ ٫ ؿ٤َ

كظ٠ أٜٗخ ٛخٍص ٖٓ حُٔوَرخص ُ٘و٤وظٚ حُٜـَٟ ٍؿْ ... ٫ طٔيكٚ ك٤ٜخ



! كخٍم حُٖٔ، كظ٠ ٣ظ٠٘ٔ ُٜخ ٣ُخٍطْٜ ك٢ حٍُِٔ٘
 

٤َٜٓ ٖٓ أٍٝ حُز٘خص ح٬ُط٢ ػَكظٜٖ ك٢ ح٤ٌُِش، ٝ ... ُْ أٛيم ٓخ أٓٔغ 
ٌٜٓرش ٝ ٍه٤وش ٝ ؿخ٣ش ك٢ ... ٢ٛ ٓؼخٍ حُز٘ض حُِٔظِٓش حُوِٞهش ٝ حَُٔكش

٣ؼ٢٘ ٫ ... ًٔخ أٜٗخ ٛي٣وش أهظٚ ٝ طٍِْٝٛ ك٢ حُز٤ض... حُـٔخٍ أ٠٣خ
!! ٓز٤َ ا٠ُ حُٔ٘خكٔش

 
: أ٣وظظ٢٘ ٍح٣ٝش ٖٓ أكٌخ١ٍ ٝ ٢ٛ ط٢ِٜٗ ٟخكٌش 

!! ـ ٌُٖ ٣زيٝ أٗي هطؼض أٗٞح١خ ك٢ أ٣خّ ه٤ِِش
٤ُْ ح٧َٓ ًٔخ طظ٣ٍٜٖٞ، كؤٗخ ٫ ... ـ أٍؿٞى طٞهل٢ ٣خ ٍح٣ٝش، ٓظل٠ل٤٘٘خ

! أػَف حٓٔٚ كظ٠
ٛخ أٗض ػَكض حٓٔٚ، َٛ ٣ـ٤َ ك٢ ! ـ أ٣ٖ حٌُِٔ٘ش؟ حٓٔٚ كٔخّ

حُٟٔٞٞع ٤ٗجخ؟ 
 

!! كٔخّ
! ٣خححٙ، حٓٔٚ ػ٠ِ ٗلْ ُٕٝ ح٢ٔٓ! كٔخّ ٝ َٓحّ... حْٓ ؿ٤َٔ

! ػيص ا٠ُ أٝٛخٓي ػخ٤ٗش! ٣خ َٓحّ، حٓظ٤وظ٢
ٝ ٓخًح ٣ؼ٢٘ إ ٓٔلض ُي حُظَٝف رخُلي٣غ ا٤ُٚ ُِلظخص؟؟ 

... طٜ٘يص ٖٓ ؿي٣ي
 

! ٣خ ُٜخ ٖٓ ٓظلخثِش... ٌُٖ ٍح٣ٝش ًخٗض طَْٓ حرظٔخٓش ػ٠٣َش
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ك٤ٖ أٍحٙ هخىٓخ أكخٍٝ حُوَٝؽ . َٛص أطلخ٠ٗ ٍث٤ْ حُؤْ هيٍ ح٩ٌٓخٕ
ٖٓ حُوخػش إ ًخٕ ًُي ٌٓٔ٘خ أٝ إٔ أطليع ٓغ ٗوٚ ٓخ أٝ أٜٗٔي ك٢ 

... حُؼَٔ
... ٝ ٛٞ ٣زظْٔ ٢ُ ك٢ ًَ َٓس، حرظٔخٓظٚ ح٣ٌَُٜش

ٝ اًح أكِق ك٢ ٓلخَٛط٢ ـ ٍؿْ ًَ حُٔلخ٫ٝص ـ كبٗٚ ٣ٔؤ٢ُ٘ ػٖ ٤َٓ 
!! ٝ ٛٞ ٓخ ً٘ض ك٢ ؿ٠٘ ػ٘ٚ طٔخححححٓخ... حُؼَٔ ٝ ٣ؼَٝ ٓٔخػيطٚ ًخُؼخىس

 
! ٝ أٗخ أطٜ٘ي ٓغ ًَ ٜٗخ٣ش ىٝحّ... َٓص ح٣٧خّ ػو٤ِش ػ٠ِ هِز٢

ُْ ٣زن ٟٓٞ ٣ّٞ ٝحكي ٝ أؿخىٍ ... حُلٔي هلل ٣ّٞ آهَ، ٝ ط٘ظ٢ٜ ٓؼخٗخط٢
! ٣خ ٍد... ٛخطٚ حُٔٔظ٘ل٠ ر٬ ٍؿؼش

... ُْ أًٖ أطٞهغ إٔ ٣ٌٕٞ حُظ٣َٖٔ هخ٤ٓخ ػ٢ِ ا٠ُ ٛخطٚ حُيٍؿش
ط٘ؼ٢َٗ ... حُؼَٔ ٓٔظغ، ٝ حُؼ٬هش ٓغ ح٠َُٟٔ ط٘ؼ٢َٗ رخُوَد ٖٓ هللا

... رَٓخُظ٢ ك٢ حُل٤خس
... ط٤٠ن ػ٢ِ حُو٘خم، ٝ طلٔي ػ٢ِ ٓظؼظ٢... ٌُٖ حُٞكٕٞ حُز٣َ٘ش

 
هٔض رـُٞش ك٢ حُؤْ، أِْٓ ػ٠ِ ٬ُٓث٢ ٝ ػ٠ِ ! حٗظ٠ٜ ٢ٓٞ٣ ح٧ه٤َ

... ؿٔؼض أىٝحط٢ ك٢ ٓللظظ٢ ٝ ٛٔٔض رخُٔـخىٍس. ح٠َُٟٔ
ٌُٖ، ًخٕ ٫ ري إٔ أَٓ ػ٠ِ ٌٓظذ ٍث٤ْ حُؤْ ٧ٓظِْ ٓطزٞػش حُظو٤٤ْ 

... ٝ ٤ُْ ُي١ ه٤خٍ! ٌٛح ٓخ ططِزٚ ح٤ٌُِش. ٠ٔٓخس ٖٓ ١َكٚ
ٓظٌٕٞ حُٔٞحؿٜش ح٧ه٤َس ربًٕ هللا، حُلٔي هلل ... حٓظؼيىص ػخ٤ٗش ُٔٞحؿٜظٚ

... حٓظـٔؼ٢ ٗـخػظي ٣خ َٓحّ، ٝ حًٛز٢ ا٤ُٚ ح٥ٕ... أٜٗخ ُٖ طظٌٍَ
 

. ُْ ٣ِزغ إٔ ٓٔق ٢ُ... ١َهض حُزخد رٜيٝء ٝ حٗظظَص اًٗٚ رخُيهٍٞ
. ٗظَ ا٢ُ ٓط٫ٞ، ُْ ٣لخٍٝ إٔ ٣ٔي ٣يٙ... ىهِض ٝ طًَض حُزخد ٓلظٞكخ

... حُلٔي هلل
: ٌُ٘ٚ حرظْٔ ٖٓ ؿي٣ي ٝ هخٍ 

ـ اٗي ٣خ َٓحّ كظخس ٓظ٤ِٔس ٝ ٓؼخٍ ٠ٗ٬ُزخ١ ٝ ح٧ه٬م حُؼخ٤ُش ٝ هي ٍَٓص 
! ٝ ٓظؤٓق ُٔـخىٍطي رَٔػش... كوخ رؼِٔي ٓؼ٘خ ٛخطٚ حُلظَس

 
... ٜٛٔٔض رٌِٔخص ٌَٗ ٝ حٓظ٘خٕ ُلٖٔ ٓؼخِٓش حُل٣َن ٢ُ



ٝهق ٖٓ ٓـِٔٚ ٝ طويّ ٤ُوق أٓخّ حٌُٔظذ ػْ ىػخ٢ٗ ا٠ُ حُـِّٞ 
طَىىص ٌُ٘ٚ أٍىف رِٜـش ؿخىس . رَكوظٚ ك٢ ٓوؼي٣ٖ ٓظوخر٤ِٖ أٓخّ حٌُٔظذ

 :
... حؿ٢ِٔ أٍؿٞى... ـ أ٣ٍي إٔ أكيػي ك٢ ٟٓٞٞع ٛخّ

 
... ٤١ذ، ٓؤؿِْ. ًخٕ حُزخد ٓخ ٣ِحٍ ٓلظٞكخ

: ؿِْ هزخُظ٢ ٝ ػوي ٣ي٣ٚ أٓخّ ٛيٍٙ ٝ هخٍ 
... ـ أ٣ٍيى إٔ طٔظٔؼ٢ ا٢ُ ؿ٤يح، ٝ إٔ طل١ٌَ ك٢ ػ٢َٟ رـي٣ش

 
! أ١ ػَٝ ٤ٓؼَٟٚ ػ٢ِ ٌٛح ح٤ُ٘طخٕ؟! حٓظَ ٣خ ٍد

 
: ط٘ل٘ق ٝ حٓظٟٞ ك٢ ؿِٔظٚ ػْ ٓخٍ ا٠ُ ح٧ٓخّ ه٤َِ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 

ٝ هي ُلظض حٗظزخ٢ٛ ٌٓ٘ أٍٝ ٣ّٞ ... ـ ػ٣ِِط٢ َٓحّ، أٗخ ٓؼـذ ري ؿيح
ًٔخ أٗٚ ٣زيٝ ػ٤ِي حُل٘ٔش ٝ حُوِن حُلٖٔ ٝ ٛٞ ٢ٗء . ٍأ٣ظي ك٤ٚ ٛ٘خ

... ٝ أٗخ أهيٍ حُلظخس حُظ٢ طظٔظغ روٜخُي. ٓلوٞى ك٢ ر٘خص ٌٛٙ ح٣٧خّ
 

! ا٠ُ أ٣ٖ ٣َ٣ي إٔ ٣٘ظ٢ٜ؟... ٤١ذ، ٝ رؼي
ـ َٓحّ، ٓخ ٍأ٣ي ك٢ إٔ طظِٝؿ٢٘٤؟ 

 
... ًظٔض َٛهش ًخىص طلِض ٖٓ كِو٢! ٛؼوض ٖٓ حُٔلخؿؤس

! أ٫ ٣وـَ ٖٓ ٗلٔٚ؟!! اٗٚ ك٢ ٖٓ أر٢! إٔ أطِٝؿٚ؟! ٓخًح ٣َ٣ي؟
 

: ٝحَٛ ؿ٤َ ٓزخٍ رؼ٬ٓخص حُيٛ٘ش حُظ٢ حٍطٔٔض ػ٠ِ ٬ٓٓل٢ 
ـ أٗض ١زؼخ طؼ٤ِٖٔ إٔ حُلظخس حُظ٢ ٤ٌٕٓٞ ٖٓ كظٜخ إٔ طظِٝؿ٢٘ 

ٓظظٌٖٔ ٖٓ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُظوٜٚ ح١ٌُ ط٣َي، ٢٘ٗ٧ ٖٓ أػ٠خء ُـ٘ش 
... ًٔخ أٜٗخ ٓظؼ٤ٖ ك٢ ٓ٘ظ٠ٜ حَُكخ٤ٛش ٝ حُٔؼخىس... حُظٞؿ٤ٚ

 
. ٝ حطٔؼض حرظٔخٓظٚ ُظلظَ ػٖ أٓ٘خٕ ر٘ؼش، ُْ طِى٢ٗ ا٫ ٗلٍٞح

: طٔخٌُض ٗل٢ٔ ٧هٍٞ رٜٞص هَؽ ٓزلٞكخ 
كؤٗض طَٟ إٔ كخٍم حُٖٔ ... ـ ٌُٖ ٣خ ٤ٓي١، أٗخ أػظزَى ك٢ ٓوخّ ٝحُي١

! ر٤٘٘خ ٤ُْ رخ٤ُٜٖ
 

أ٫ ط٣َٖ أ٢٘ٗ ٫ُُض ك٢ ػ٘لٞحٕ حُ٘زخد؟ ! ـ ػٖ أ١ كخٍم ٖٓ طظليػ٤ٖ؟
ٓٔخ ٣ـؼ٢ِ٘ ٝحكَ ... أُؼذ ح٣َُخٟش رخٗظظخّ، ٝ أطزغ ٗظخٓخ ؿٌحث٤خ ٓٔظخُح

! حُطخهش ٝ حُ٘٘خ١



 
ًيص أٗلـَ ٟخكٌش أٓخّ ٌٛح ح٤ُ٘ن حُٔظٜخر٢ ح١ٌُ ٝهق أٓخ٢ٓ ًخٗلخ 

! ػٖ ػ٬٠ص ػ٠يٙ، ك٢ كًَش حٓظؼَح٤ٟش
٫ أكٌَ ك٢ حُِٝحؽ ك٢ ... ٢ٛ أ٢٘ٗ... ـ ٗؼْ ٣خ ٤ٓي١، ٝ ٌُٖ حُلو٤وش

... حُٞهض حُلخ٢ُ
: حرظْٔ ػخ٤ٗش ٝ هخٍ 

ٝ طظؼَك٢ ػ٢ِ أًؼَ كظ٠ طوظ٘ؼ٢ ... ـ ٗؼْ، رخُطزغ، ٖٓ كوي إٔ طل١ٌَ
. ر٢

: ػْ ٓي ٣يٙ ٤ُويّ ٢ُ رطخهظٚ حُوخٛش 
... ٣ٌٔ٘ي إٔ طظ٢ِٜ ر٢ ك٢ أ١ ٝهض ٗجض... ـ طـي٣ٖ ٛ٘خ ٍه٢ٔ حُوخٙ

 
أهٌص حُزطخهش ٝ أٗخ أ١ٞٗ ٟٝؼٜخ ك٢ ِٓش ح٬ُٜٔٔص كخٍ هَٝؿ٢ ٝ هِض 

 :
... َٛ ٢ُ إٔ أٓظَؿغ ٓطزٞػش حُظو٤٤ْ... ـ ٗؼْ، ٓؤكٌَ ك٢ ػَٟي

. أكظخؿٜخ ٤ٌُِِش
 

: كَى ٍىٙ حُٔظٞهغ ٝ ح١ٌُ ُْ أٓظـَرٚ ٖٓ ٌٍٗ ٓؼِٚ 
ٝ ٖٓ ح٧ك٠َ إٔ ... طٔظ٤ِٜٔ٘خ ك٤ٖ ٣ؤط٢٘٤ ٍىى... ـ رخُطزغ ٣خ ػ٣ِِط٢

 ...أ٤ُْ ًٌُي ٣خ ؿ٤ِٔظ٢؟ اٗٚ ح٧ك٠َ ٤ٌُِ٘خ... ٣ٌٕٞ رخ٣٩ـخد
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... حٗلـَص ٍح٣ٝش ٟخكٌش، رؼي إٔ ٓٔؼض ٢٘ٓ هٜظ٢ ٓغ ٍث٤ْ حُؤْ
؟ !ـ ط٠ل٤ٌٖ؟؟ أٗخ ك٢ ٓؤُم ؿي٣ي ٝ أٗض طظ٤ِٖٔ

كخُٝض ٍح٣ٝش ؿخٛيس إٔ ط٤ٔطَ ػ٠ِ ٗٞرش ح٠ُلي حُظ٢ حٗظخرظٜخ ٝ ٢ٛ 
: طوٍٞ 

ٌُٖ كظي حُٔؼ٤ي ... ًَ ٝحكيس أػـذ ٖٓ ح٧هَٟ... ـ كٌخ٣خطي ػـ٤زش
... ٓزَٝى ػ٤ِي حُؼ٣َْ حُٜٔخّ... ٍٓخى ك٢ ٛخطٚ حُٔٔظ٘ل٠

. ٝ أؿَهض ػخ٤ٗش ك٢ ح٠ُلي
: أٗلض رٞؿ٢ٜ ٝ طٔظٔض ك٢ حٓظ٤خء 

ُٔض أى١ٍ ٤ًق ٓؤهَؽ ٖٓ ٛيٙ ح٤ُٜٔزش ... ـ ٗؼْ حٟل٢ٌ ٣خ كز٤زظ٢
! حُـي٣يس

 
: أه٤َح حٓظطخػض ٍح٣ٝش إٔ طٔظؼ٤ي ؿي٣ظٜخ ـ طو٣َزخ ـ ٝ هخُض ٓظلٌَس 

كظ٘ظ٢ٜ ! طظِٝؿ٤ٖ ٍث٤ْ هْٔ َٓس ٝحكيس... ـ أ٫ ط٣َٖ أٜٗخ كَٛش كو٤و٤ش
٫ طل٤ِٖٔ ْٛ حُ٘ـخف ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ أهَٟ، ... ًَ ٓ٘خًِي ىكؼش ٝحكيس

ػخَٓ حُٖٔ ٤ُْ ! ًِٚ ٤ٔ٤َٓ ًؤكٖٔ ٓخ ٣َحّ... ػْ حُظوٜٚ ٝ حُظؼ٤٤ٖ
أػَف حٌُؼ٤َحص طِٝؿٖ ٍؿخ٫ ٣ٌزَٜٖٗ رؼ٣َٖ٘ أٝ ػ٬ػ٤ٖ ٓ٘ش ٝ ... ػخثوخ

ػْ ٍُٓٞ٘خ ح٣ٌَُْ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ... ك٤خطْٜ ٓؼ٤يس، ٫ ٣ؼٌَ ٛلٞٛخ ٢ٗء
  ٝ

ِْٓ طِٝؽ ح٤ُٔيس ػخث٘ش ٝ ػَٔٛخ طٔغ ٓ٘ٞحص ٝ كخٍم حُٖٔ ر٤ٜ٘ٔخ 
... أْٛ رٌؼ٤َ ٓٔخ ٣لَٜ ٓؼي

 
: َٟرظٜخ ػ٠ِ ًظلٜخ ك٢ ؿ٤ع 

أطوخ٤ٍٖٗ ٛيح حُلخؿَ حُلخٓن، ػي٣ْ ح٧ه٬م رَُٓٞ٘خ ! ـ ٍح٣ٝش َٛ ؿ٘٘ض؟
ٓخىح ىٛخى ٣خ ػ٣ِِط٢؟ كظ٠ ُٞ َٗد ! ح٣ٌَُْ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ؟

!  ٓ٘ش ا٠ُ حٍُٞحء كٖٔ حُٔٔظل٤َ إٔ أهزَ ر20ٚٝٛلش ٓل٣َش طؼ٤يٛخ 
! حُؼ٤ذ ك٢ حُ٘وٚ ٗلٔٚ ٝ ٤ُْ ك٢ ٓ٘ٚ

 
: ِٛص ٍح٣ٝش ٍأٜٓخ ٓئ٣يس ٝ هخُض ك٢ ى٫ٍ 

ك٬ ٓز٤َ ا٠ُ , هخٛش ك٤ٖ طوخ٤ٍٗ٘ٚ رزطِي حُٔـٞحٍ كٔخّ... ـ ٗؼْ رخُطزغ
! حُٔوخٍٗش

 



! كٔخّ؟ أ٣ٖ ٛٞ كٔخّ؟ ُْ ٫ ٣ظَٜ ًخُؼخىس ٤ُ٘وي٢ٗ؟
! ًلخى أٝٛخٓخ ٣خ َٓحّ

؟ !َٛ ٛيهض طَٛخص ٍح٣ٝش
طٜ٘يص ك٢ كَٔس 

 
: حٗظزٜض ػ٠ِ ٛٞص ٍح٣ٝش طْٜٔ 

... ـ ه٢٘ٔ ٖٓ حُوخىّ
ًخٗض كظخس طظويّ ا٠ُ ك٤غ ... ٍكؼض ٍأ٢ٓ ٝ ٗظَص ا٠ُ ك٤غ أٗخٍص

ٗوق ٝ ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ حرظٔخٓش ٝى٣ؼش ًؤٜٗخ طل٤٤٘خ كَىىص ح٫رظٔخٓش ٝ 
: طٔخءُض ٛخٓٔش 

ـ ٖٓ طٌٕٞ؟ 
... ـ اٜٗخ ٗو٤وش كٔخّ

 
ٗو٤وظٚ؟ ... حٛظِ هِز٢ كَكخ

ر٘لْ ٛيٝثٚ ٝ , ٣خ ا٢ُٜ، اٜٗخ ط٘زٜٚ كوخ... حهظَرض ٓ٘خ ٝ ك٤ظ٘خ ك٢ ٍهش
. ٝىحػظٚ

: حُظلظض ا٠ُ ٍح٣ٝش ٝ هخُض 
ـ أ٫ طؼَك٢٘٘٤ رٜي٣وظي؟ 

طؼخٍك٘خ ك٢ ؿٞ َٓف، ٝ طليػ٘خ ُز٠غ ىهخثن ك٢ ٓٞح٤ٟغ ػخٓش ػْ ٗظَص 
: ىح٤ُش أهض كٔخّ ا٠ُ ٓخػظٜخ ٝ هخُض 

... ا٠ُ حُِوخء ٣خ ر٘خص... ـ ُوي طؤهَص ػ٠ِ أه٢، اٗٚ ٣٘ظظ٢َٗ أٓخّ حٌُٔظزش
... كَٛش ٓؼ٤يس ٣خ َٓحّ

: حرظؼيص هطٞحص ه٤ِِش ػْ حُظلظض 
أه٢ كٔخّ ػَٝ ػ٠ِ اىحٍس ح٤ٌُِش كظق ٗخى١ ... ـ ٤ٔٗض إٔ أهزًَٔخ

ٓظٌٕٞ ٛ٘خُي ىٍّٝ ك٢ ... ؿي٣ي ُظ٤ٔ٘ش حُٔٞحٛذ ك٢ ٓـخٍ ح٩ىحٍس
أٗظٔخ ٓيػٞطخٕ ُللَ ... حُظ٤ٔ٘ش حُز٣َ٘ش ٖٓ هزَ ٓوظ٤ٜٖ ٝ ىٍٝحص ٓٔظؼش

٫ طظؤهَح ... ح٫كظظخف رؼي ؿي
 

... ػْ ُٞكض ر٤يٛخ ٝ حرظؼيص َٓٔػش
: ٗظَص ا٢ُ ٍح٣ٝش ٝ ٛظلض 

! ـ ٣ـذ إٔ طَك٢٠ ٍث٤ْ حُؤْ
 

! ٓؼوٍٞ؟
... أّ! َٛ ٢ٛ ٓلٞ ٛيكش؟
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: أٌٓٔض رٌٍحع ٍح٣ٝش ك٢ ٗيس ٝ أٗخ أٍؿٞٛخ 
! ـ أٍؿٞى ٣خ ٍح٣ٝش، أطَٞٓ ا٤ُي ٣خ كز٤زظ٢ طؼخ٢ُ ٓؼ٢ ا٠ُ حُٔٔظ٘ل٠

!! ٫ أ٣ٍي إٔ أٝحؿٚ ًحى حُٔظٞكٖ رٔلَى١
: ِٛص ًظل٤ٜخ ىٛ٘ش ٝ هخُض 

ـ ٝ ٓخ ح١ٌُ ٢ٌ٘٘ٔ٣ كؼِٚ ٖٓ أؿِي؟ أطٌِْ رخٓٔي؟ حػٌٍٛخ ٣خ ٤ٓي١ 
؟ !كوي كويص حُويٍس ػ٠ِ حُ٘طن ٖٓ ٝهغ حُٜيٓش ُٔخ ١ِزظٜخ ُِِٝحؽ

... هخُض ًُي ٝ حٗلـَص ٟخكٌش
 

... ـ أٗخ ٫ أِٓف ٣خ ٍح٣ٝش، طيه٤ِٖ ا٤ُٚ ٝ طو٤ُٖٞ أٗي ٓزؼٞػش ٖٓ ١َك٢
أكٖٔ ُٞ طو٤ُٖٞ أٗي ٖٓ ١َف ح٤ٌُِش ٝ إٔ حُطخُزش َٓحّ طؤهَص ك٢ اٍؿخع 

ٓخ ٍأ٣ي؟ ... ٓطزٞػش حُظو٤٤ْ
: طلٌَص ٍح٣ٝش ه٬٤ِ ػْ هخُض 

ـ ٝ َٛ طظ٤ٖ٘ ٖٓ حُٜؼذ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٔٞٙ ٝ ٣وٍٞ رؤٗٚ ٤ََٓٓ حُٔطزٞػش 
كوي ٣ٌٕٞٗٞ ... ٫كوخ؟ أٝ ٣ظَٜ أ٬ٛ رخَُٔ٘ك٤ٖ ػ٠ِ حُظٔخ٣ٍٖ ك٢ ح٤ٌُِش

٫ ٫ ٣خ َٓحّ، ٣ـذ إٔ طٞحؿ٤ٜٚ ر٘لٔي ٝ ٗ٘ظ٢ٜ ... ٖٓ أٛيهخثٚ ك٤ظ٬ػذ
... ٖٓ حُلٌخ٣ش َٓس ٝحكيس

 
... أ٢ُٜ٘ٔ حُٜزَ ٝ حُؼزخص... ٣خ ا٢ُٜ

: طٜ٘يص ك٢ ط٤ِْٔ، كؤٍىكض ٍح٣ٝش ٓيحػزش 
ٓظٌٕٞ ٗل٤ٔظي ... ـ ٓخ ٍأ٣ي ك٢ طؤؿ٤َ حُؼ٤ِٔش ا٠ُ ٓخ رؼي كلَ ح٫كظظخف

... هي طلٔ٘ض ٝ هي حًظٔزض ٓ٘خػش ؿي٣يس ُٔٞحؿٜش حُٔٞهق
... كيؿظٜخ ر٘ظَس ٛخٍٓش

... اٜٗخ ٫ طظؼذ ٖٓ ٓ٘خًٔظ٢
... هخٛش إٔ حُٟٔٞٞع ٣َٝم ُٜخ

 
 

... ٝ رخُلؼَ ًٛز٘خ ا٠ُ كلَ ح٫كظظخف أ٫ٝ
ُٔلض ػٖ . ٝ ُْ ٣ٌٖ ح٤٠ُٞف هي ريإٝح رخُظٞحكي... ِٝٛ٘خ ٓزٌَط٤ٖ ًخُؼخىس

ٌُٖ ٓخ إ ٍأط٘خ ! ١زؼخ، ك٢ٜ ٛي٣وظٜخ حُٔوَرش. رؼي ىح٤ُش طوق ٍكوش ٤َٜٓ
... ىح٤ُش كظ٠ ٠ًٍض ا٤ُ٘خ ُظل٤٤٘خ

! ـ ً٘ض أػِْ أٌٗٔخ ُٖ ط٤٠ؼخ حُلَٛش



: كؤٝٓؤص ٍح٣ٝش رَأٜٓخ هخثِش 
ـ ٗؼْ، أ٤ًي كَٔحّ ٖٓ ح٤ُٜٖٓٝٞٔ ر٤ٔيحٕ حُظ٤ٔ٘ش حُز٣َ٘ش ٝ ُي٣ٜخ 

ٝ ... أ١َٗش ٝ ًظذ ٝ ٓلخَٟحص... ٓوظِق حُٔٞٓٞػخص هي حُظ٢ طظ٣ٍٜٜٞ٘خ
! ؿؼِظ٢٘ أىٖٓ ٓؼٜخ

ٛيحى ! ػْ حٗلـَص ٟخكٌش ٝ ٟلٌض ىح٤ُش، ٝ هي حكَٔ ٝؿ٢ٜ ٖٓ حُوـَ
! ط٣َي إٔ طـؼَ ٢٘ٓ ٟٓٞٞع حُلي٣غ... هللا ٣خ ٍح٣ٝش

... ـ ُلظش ٓؤػٞى ا٤ٌُٔخ
ؿَص ىح٤ُش ا٠ُ حُـخٗذ ح٥هَ ٖٓ حُوخػش، كظزؼظٜخ رؼ٢٘٤ ػْ ٌُِص ٍح٣ٝش 

: ك٢ رطٜ٘خ 
ـ ٓخ ح١ٌُ طلؼ٤ِ٘ٚ؟ 

حُ٘خد أٍَٓ أهظٚ ُظظؼَف ػ٤ِي ٝ طؤط٤ٚ ! ـ أهيّ ٜٓخُلي ٣خ حر٘ظ٢
ك٤ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُلي٣غ ػ٣َخ رل٤غ ٣لَٜ ػ٠ِ ٓخ ٣َ٣ي ... رٔؼِٞٓخص ػ٘ي

! ك٢ أهَٜ ٝهض ٌٖٓٔ
أٗض ٖٓ ٣وٍٞ أٗٚ أٍِٜٓخ ك٢ ك٤ٖ إٔ حُلظخس ! ـ اٜٗخ حكظَحٟخطي ٣خ ٍح٣ٝش

! ك٬ طل٢ِٔ حُوٜش أًؼَ ٓٔخ طٔظلن... طظَٜف رٌَ ػل٣ٞش
كظ٠ إ ًخٗض طظَٜف رؼل٣ٞش، اًح ... ـ حٓٔؼ٢ ٢ٓ٬ً ٝ ُٖ ط٘ي٢ٓ

! أػـزض ري كٔٞف طظليع ػ٘ي أٓخٓٚ، ك٤لَٜ حَُٔحى ػ٠ِ أ٣ش كخٍ
... ىػ٢٘٤ أطَٜف

 
 

ػخىص ىح٤ُش ٝ ػخىص ٍح٣ٝش طليػٜخ ػٖ ٓٞٛزظ٢ ك٢ حٌُظخرش، ٝ ػٖ ح٣َُخٟخص 
َٓكض ... حُظ٢ ٓخٍٓظٜخ، ٝ ػٖ حٌُظذ حُظ٢ طل٣ٜٞخ ٌٓظزظ٢ حُ٘و٤ٜش

: رؼ٤يح ػٜ٘ٔخ ُِلظخص، ك٤ٖ حٗظزٜض ٖٓ ؿي٣ي ٓٔؼض ٍح٣ٝش طوٍٞ ٟخكٌش 
ٝ ٢ٛ أ٤ًي ... ـ ٝ أه٤َح طويّ ُٜخ ٍث٤ْ حُؤْ ح١ٌُ هخٓض ك٤ٚ رظ٣َٜٔ٘خ

... ٓظَكٞ ٧ٗٚ ٤ُْ حُ٘وٚ حُٔ٘خٓذ ُطٔٞكخطٜخ
: طلٍٞ ٢ُٗٞ ا٠ُ ح٧كَٔ حُوخ٢ٗ، ٝ هِض ٓوخ١ؼش حُلي٣غ 

... ـ ٓظ٠ ٣زيأ حُللَ ٣خ ىح٤ُش كخُوخػش ريأص طٔظِت
: حرظٔٔض ٝ هخُض 

ـ طًَض كٔخّ ٓغ ٤ٟٞف حَُ٘ف، أ٤ًي ُٖ ٣ظؤهَٝح ًؼ٤َح، ر٠غ ىهخثن 
... ٓؤٗظَ إ ًخٕ ربٌٓخ٢ٗ حُٔٔخػيس ر٢٘ء ٓخ... كو٢

: كؤٌٓٔض رو٘خم ٍح٣ٝش ٝ أٗخ أػ٘لٜخ . ػْ حٗطِوض ٖٓ ؿي٣ي
ـ ٓخ ح١ٌُ ً٘ض طو٤ُٞ٘ٚ؟ َٛ ًخٕ ٖٓ ح١ٍَٝ٠ُ اػخٍس ٟٓٞٞع ٍث٤ْ 

! حُؤْ؟
ـ ١زؼخ ٣خ كز٤زظ٢، ٤ُؼِْ أٗي َٓؿٞد ك٤ي ٝ ٓطِٞرش ُِِٝحؽ ٝ ٤ُْ ٖٓ 

كؼ٤ِٚ إٔ ٣زخىٍ ٣َٓؼخ ٝ ا٫ !! ١َف أ١ ٗوٚ، رَ ٖٓ ١َف ٍث٤ْ هْٔ



!! كٔظ٤٠ؼ٤ٖ ٖٓ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ
: ٗظَص ا٤ُٜخ ٌُٓٛٞش كخٓظطَىص 

... ـ أُْ أهَ ُي ىػ٢ حُٟٔٞٞع ػ٢ِ ٝ ٤ٓظْ ًَ ٢ٗء ًٔخ ط٣َي٣ٖ
!! ك٢ ٗلْ طِي حُِلظش كخٗض ٢٘ٓ حُظلخطش، كِٔلظٚ ٣وق ؿ٤َ رؼ٤ي ػ٘خ

... حُظو٤ض ػ٤ٞٗ٘خ ُزَٛش، كخرظْٔ حرظٔخٓظٚ حُٔؼٜٞىس ٝ ك٤خ٢ٗ رخهظ٠خد ػْ
... حهظل٠

 
 

كوي ًخٕ ٣َ٘ف ػ٠ِ حُظ٘ظ٤ْ ٝ ٣ظ٘وَ ... ُْ أٍٙ ك٤ٔخ رؼي أػ٘خء حُللَ
. رخٓظَٔحٍ ك٢ حُوخػش

!! ك٢ حطـخٙ حُٔٔظ٘ل٠... حٗو٠٠ حُللَ ٝ حَٜٗكض ٍكوش ٍح٣ٝش
... ـ أ٤ُْ حُٞهض ٓظؤهَح؟ ٓؤًٛذ ؿيح

: ؿَط٢٘ ٍح٣ٝش روٞس ٝ اَٛحٍ 
اٜٗخ حُٔخػش ... ـ رَ ٓظٌٛز٤ٖ ح٥ٕ كخ٫ ٝ ٓ٘٘ظ٢ٜ ٖٓ حُلٌخ٣ش رَٓظٜخ

... حُوخٓٔش، ٤ٌٕٓٞ ك٢ ٌٓظزٚ
!!!! طٜ٘يص ك٢ أُْ، ٫ أ٣ٍي إٔ أٍحٙ ػخ٤ٗش

 
 

... ىهِ٘خ حُؤْ
ُٔلض ٍٗخ ك٠ًَض ا٤ُٜخ أٓؤُٜخ ... ًخٗض ٛ٘خُي كًَش ؿ٣َزش ك٢ حُيحهَ

ػْ ٣لَٜ 
!! ـ ٛ٘خى ٣ُخٍس هخٛش ُِؤْ ٖٓ ١َف ٣َُٝ حُٜلش

! ـ ٣َُٝ حُٜلش ٛ٘خ؟
... ـ ٗؼْ ٣ُخٍس ٓلخؿؤس

 
ُٔلض ػيىح ٖٓ ح٧ٗوخٙ . ًخٕ حُزخد ٓلظٞكخ... ططِؼض ٗخك٤ش حٌُٔظذ

ٓٔؼِٞ حُُٞحٍس رٌَ طؤ٤ًي ... ح٣ٌُٖ ٣زيٝ ػ٤ِْٜ ح٤ٔٛ٧ش ٝ حُٞهخٍ
!! اٜٗخ كَٛظي ٣خ َٓحّ

... طًَض ٍح٣ٝش ٝحهلش ػ٘ي ٍٗخ ٝ حٗطِوض ا٠ُ حٌُٔظذ
... حٗظظ١َ... ا٠ُ أ٣ٖ طٌٛز٤ٖ... ـ ٣خ ٓـ٘ٞٗش

١َهظٚ رٜيٝء ٧ػ٤َ . طـخِٛض ٗيحء ٍح٣ٝش ٝ طويٓض ا٠ُ إٔ ِٝٛض ا٠ُ حُزخد
حُظلض ا٢ُ حُـ٤ٔغ ٝ حٗظؼَ ٝؿٚ ٍث٤ْ حُؤْ ٝ رخى٢ٍٗ . حٗظزخٙ حُلخ٣َٟٖ

 :
! أ٫ ط٣َٖ أ٢٘ٗ ك٢ حؿظٔخع ٓغ ٤ٓخىس ح٣َُُٞ؟... ـ أ٬ٛ ري آٗٔش َٓحّ

: كؤؿزظٚ ك٢ ؿي٣ش ٝ ؿَأس 



ـ آٓلش ٤ٓي١ ػ٠ِ ح٫ُػخؽ، ٢ٌُ٘٘ ك٢ كخؿش ا٠ُ ٓطزٞػش حُظو٤٤ْ 
ٝ حُٔٔؤُش ُٖ طٔظلن ٟٓٞ طٞه٤ؼي ... ٤ٌُِِش، كوي طؤهَص ك٢ ٍىٛخ

... ٤ٓي١
: ٗظَ ا٤ُٚ ح٣َُُٞ ٝ هخٍ 

... ٝ هغ حٍُٞهش، ك٤ِْ ٛيك٘خ طؼط٤َ حُٜٔخُق حُؼخٓش ٛ٘خ... ـ ٫ رؤّ
 

ط٘خٍٝ ٍث٤ْ حُؤْ حُٔطزٞػش ٖٓ حُيٍؽ ك٤غ كلظٜخ رؼ٘خ٣ش ٝ ٝهؼٜخ ػ٠ِ 
: ػْ ِٜٓٔخ ٢ُ ك٢ ؿلخء ... ٠ٓٞ

... ـ طل٢ِ٠
: ط٘خُٝظٜخ ٝ أٗخ ٫ أٛيم ػ٢٘٤ ٝ ٝؿيط٢٘ أرظْٔ ٗخًَس ٝ أهٍٞ 

 ىٓظْ ًهَح ١ُِٖٞ... ـ ٌَٗح ُي ٤ٓي١ ح٣َُُٞ
 



 
 
19 

 
حٓظ٤وظض ح٤ُّٞ ٝ أٗخ أكْ رؤُْ ٗي٣ي ك٢ ٓ٘طوش حُزطٖ ٝ أٓلَ 

... حُزطٖ
 

طٔخٌُض ٗل٢ٔ رٜؼٞرش ٝ ؿِٔض ك٢ حُلَحٕ ٝ أٗخ أطلْٔ ٟٓٞغ ح٧ُْ 
ٓخ ح١ٌُ ٣لَٜ ٓؼ٢؟ ...، ٝ ح٧ُْ ٣ِىحى

 
! ُ٘ي ٓخ أهِن ٖٓ ح٫ٟطَحرخص حُٜل٤ش... ٫ أطٞهق ػٖ حُظل٤ٌَ

. أهٌص كزش ٌٖٓٔ ٨ُُْ ٝ هٍَص إٔ أطـخَٛ ح٧َٓ
ر٠غ حٟطَحرخص ػْ ٤ٔ٤َٓ ًَ ... ٫ ػ٤ِي ٣خ َٓحّ، اٜٗخ كخىػش ر٤ٔطش

. ٢ٗء ػ٠ِ ٓخ ٣َحّ
 
 

. كخُٝض إٔ ٫ أػ٤َ حُٔٔؤُش حٛظٔخٓخ
... ً٘ض أطخرغ ٓلخَٟس ك٢ ٗظخّ حُٔ٘خػش، ك٤ٖ كخؿؤط٢٘ ح٫٥ّ ٖٓ ؿي٣ي

طًَض ح٧ٍٝحم ؿخٗزخ، ٝ ػ٠٠ض ػ٠ِ أٛخرؼ٢ . ًخٗض أهٟٞ ٛخطٚ حَُٔس
... ر٘يس كظ٠ ٫ أ١ِن َٛهش ٢ٓٝ حُوخػش ح٨ُٟٔ رخُطِزش

 
... ًخٗض ٍح٣ٝش ؿخُٔش ا٠ُ ؿخٗز٢، ك٢ ط٤ًَِ طخّ ٓغ حُيًظٍٞ حُٔلخَٟ

: حُظلظض ا٢ُ كـؤس ُظٔؤ٢ُ٘ 
... ـ َٛ ٓٔؼض ٬ٓكظظٚ ح٧ه٤َس؟ ُْ

... ػْ حٗظزٜض ا٠ُ أ٢٘ٗ ُْ أًٖ ك٢ ٟٝغ ٣ٔٔق ٢ُ ربؿخرظٜخ
! ٓخ ري؟ َٛ أٗض رو٤َ؟... ـ َٓحّ، كز٤زظ٢

: أؿزظٜخ ٖٓ ر٤ٖ أٓ٘خ٢ٗ ٝ أٗخ أطِٟٞ ٖٓ ح٧ُْ 
... أكْ أُٔخ ٗي٣يح... ـ رط٢٘ ٣خ ٍح٣ٝش، رط٢٘

 
ٝ هي ... ٝهلض ٍح٣ٝش كِػش ٝ أهٌص رٌٍحػ٢ ُظوٞى٢ٗ ا٠ُ هخٍؽ حُوخػش

. ُلوظ٘خ ػ٤ٕٞ ًؼ٤َس، ٫كظض هَٝؿ٘خ حُٔلخؿت هزَ حٗظٜخء حُٔلخَٟس
 
 

: َٗكض َُح٣ٝش حٌُِٔ٘ش ٝ أٗخ أؿخُذ ىٓٞػ٢ كوخُض رلِّ 
... ٓؤطَٜ رٞحُيطي ُظؤط٢ رخ٤ُٔخٍس... ـ ٣ـذ إٔ طٌٛز٢ ا٠ُ حُطز٤ذ



 
ؿِٔض ٧ٓظ٣َق ٝ أٗخ ك٢ ؿخ٣ش ح٩ػ٤خء، ك٢ ك٤ٖ ٓخٍػض ٍح٣ٝش طظَٜ 

ٓخ ُزؼض إٔ ٍأ٣ض ٤ٓخٍس أ٢ٓ طظَٜ ٖٓ . رؤ٢ٓ ٝ طؼِٜٔخ رلخُظ٢ حُطخٍثش
ُِٗض أ٢ٓ رَٔػش ٝ . رخد ح٤ٌُِش، ػْ طظٞهق ؿ٤َ رؼ٤ي ػ٘خ ك٢ حُٔخكش

: ٠ًٍض ا٢ُ ك٢ ِٛغ ٗي٣ي ٝ حكظ٠٘ظ٢٘ هِوش ... طًَض ح٤ُٔخٍس ٓلظٞكش
! ـ ٓخ رخٍ ٛـ٤َط٢؟

: َٗكض ُٜخ ٓـيىح ح٧ػَحٝ كؤهٌط٢٘ ٖٓ ٣ي١ ٝ هخُض 
... ـ ٓآهٌى كٍٞح ا٠ُ ١ز٤زش ح٧َٓحٝ حُظ٘خ٤ِٓش

 
 

ُٔض أى١ٍ ًْ ُزؼ٘خ ٖٓ حُٞهض ؿخُٔظ٤ٖ ك٢ هخػش ح٫ٗظظخٍ، ٝ أ٢ٓ 
طٔٔق ػ٠ِ ٍأ٢ٓ ك٢ ك٘خٕ ٝ أٗخ هي حٓظِٔٔض ٫٦ُّ حُظ٢ ُْ 

... طظٞهق
حٓظٔؼض حُطز٤زش ا٠ُ أ٢ٓ طٜق ُٜخ ح٧ػَحٝ ػْ كلٜظ٢٘ هزَ . ؿخء ىٍٝٗخ

: إٔ طلٍَ ٝٛلش ٌٓٞٗش ٖٓ ػيى ؿ٤َ ه٤َِ ٖٓ ح٧ى٣ٝش ػْ هخُض 
طـ٘ز٢ ... ٫ طوِو٢... ـ ػ٤ِي حُٔٞحظزش ػ٠ِ ٌٛح حُؼ٬ؽ ٓيس ٣َٜٖٗ

كخ٢ُٝ حُظٔيى ٝ ح٫ٓظَهخء َٓس ... كَٔ ح٤ٗ٧خء حُؼو٤ِش ٝ حُٞهٞف ٓط٫ٞ
ٝ إ ٗخء هللا طٌٕٞ حُلخُش هي ...  ٓخػخص ػ٠ِ ح٧هَ ُٔيس ٍرغ ٓخػش4ًَ 

... طلٔ٘ض ك٤ٖ ِٗظو٢ رؼي حٗظٜخء حُؼ٬ؽ
 

: ٗظَص ا٤ُٜخ ٓٔظلَٔس 
... ـ ٌُٖ ٓخ حُلخُش ٣خ ىًظٍٞس؟ أٗخ أىٍّ حُطذ ٝ ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أكْٜ

: ِٛص ٍأٜٓخ ٓزظٔٔش ٝ هخُض 
٢ٌُ٘٘ ٫ أهيٍ إٔ أهٍٞ ُي ٤ٗجخ ؿ٤َ إٔ ػَٔ حُٔز٤٠٤ٖ ٤ُْ ... ـ ؿ٤َٔ

... ٓ٘لخٍٝ ٖٓ ه٬ٍ حُؼ٬ؽ إٔ ٗؼ٤ي حُ٘ظخّ ا٠ُ ١ز٤ؼظٚ... ٓ٘ظظٔخ كخ٤ُخ
... ػْ ٓ٘٘ظَ ٓخ ٣ٌٔ٘٘خ كؼِٚ

 
... ُْ ٣ٌٖ ٬ًّ حُطز٤زش ٓطٔج٘خ أريح

! اٜٗخ طول٢ ػ٢٘ كو٤وش حُٟٞغ
... ٣خ ا٢ُٜ

! َٛ ٓؤكَّ ٖٓ ح٩ٗـخد؟
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: أٌٓٔض ٍح٣ٝش ر٤ي١ ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ ٝ ٢ٛ طزظْٔ ك٢ ٍهش 
 

ـ ح١ٔج٢٘ ٣خ كز٤زظ٢، اٜٗخ ٓـَى حٟطَحرخص ٝ إ ٗخء هللا ٓغ حُؼ٬ؽ 
! أ٢ٍٗ حرظٔخٓظي حُـ٤ِٔش... ٤ٌٕٓٞ ًَ ٢ٗء ػ٠ِ ٓخ ٣َحّ

 
ُِٛص ٍأ٢ٓ ك٢ ػ٘خى ٝ ٓلزض ٣ي١ ٖٓ ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ ٝ أٗخ أهٍٞ ٓـخُزش 

: ىٓٞػ٢ 
 

أٗض طؼ٤ِٖٔ ... حُطز٤زش ُْ ط٘ؤ إٔ طوز٢َٗ رٌَ حُلو٤وش... ـ ٫ ٣خ ٍح٣ٝش
ٓؼ٢ِ إٔ ٜٓ٘ش حُطز٤ذ طٞؿذ ػ٤ِٚ حُظول٤ق ػٖ ح٣َُٔٞ ٝ ػيّ ط٣َٜٞ 

... كلخظخ ػ٠ِ ٍٝكٚ حُٔؼ٣ٞ٘ش... حُٔٔؤُش ٜٓٔخ ًخٗض هط٤َس
: ٍٓوظ٢٘ ٍح٣ٝش ك٢ أ٠ٓ ٝ هخُض 

... ـ ٌُٖ ٫ ٣زيٝ إٔ ١ز٤زظ٘خ هي أكِلض ك٢ حُللخظ ػ٠ِ ٍٝكي حُٔؼ٣ٞ٘ش
 
 

ٝ ًخٕ ٖٓ حُٜؼذ ػ٢ِ ... ًخٗض ح٫٥ّ هي هلض رؼي إٔ ريأص أهٌ ح٧ى٣ٝش
كوخ إٔ أطزغ طؼ٤ِٔخص حُطز٤زش، ٗظَح ٌُؼَس ح٧ى٣ٝش ٖٓ ؿٜش، ٝ حُٔلخَٟحص 

ٌُٖ ٍح٣ٝش ... حُٔظظخرؼش حُظ٢ هي طظـخُٝ حُٔخػخص حُؤْ ٖٓ ؿٜش أهَٟ
ٝ أ٢ٓ ط٢ِ٘ٛٞ رخ٤ُٔخٍس ... ًخٗض ىحثٔخ ا٠ُ ؿخٗز٢، ط٢ًٌَٗ رٔٞػي حُيٝحء

! ٣خ ٌُٜح حُي٫ٍ... ًَ ٛزخف ٝ أؿيٛخ ك٢ حٗظظخ١ٍ آهَ حُٜ٘خٍ
 
 

. ً٘ض ٝحهلش ٓغ ٍح٣ٝش ك٢ كظَس ح٫ٓظَحكش ٖٓ ػَٜ ًحى ح٤ُّٞ
: كـؤس أهٌص ٍح٣ٝش ط٘ي٢ٗ ٖٓ ه٢ٜ٤ٔ ُظؼ٤َ حٗظزخ٢ٛ ٝ ٢ٛ طْٜٔ 

!! حٗظ١َ ٖٓ حُوخىّ... ـ َٓحححححّ
 

ٝ حرظٔخٓظٚ حُٔظؤُوش ػ٠ِ ... حُظلظض ٧ٍحٙ ػ٠ِ ه٤ي هطٞحص ٢٘ٓ
!! ًخٕ ٖٓ حُٞحٟق أٗٚ ٣وٜيٗخ... ٗلظ٤ٚ

أُو٠ حُظل٤ش، كَىىٗخ ػْ ٓخى ٛٔض ٤ٍٛذ ر٤٘٘خ ًؤٕ ػ٠ِ ٍإٝٓ٘خ حُط٤َ 
: هزَ إٔ ٣زخىٍ كٔخّ هخث٬ 



ُٖ آهٌ ٖٓ ... ً٘ض أ٣ٍي إٔ أطليع ٓؼي ه٬٤ِ، ُٞ ٓٔلض... ـ آٗٔش َٓحّ
... ٝهظي حٌُؼ٤َ

 
ٝهلض ٫ أػ٢ ٓخ ح١ٌُ ٣ـذ ػ٢ِ كؼِٚ، ك٢ ك٤ٖ حرظؼيص ٍح٣ٝش هطٞحص ٝ 

: ٢ٛ طوٍٞ 
ُٖ ... طًَظٜخ ك٢ هخػش حُٔلخَٟس... ػ٢ِ إٔ أك٠َ كخؿ٤خط٢... ـ طًٌَص

... أطؤهَ ػ٤ِي
 

ٓخ ح١ٌُ طلؼِٚ ٌٛٙ حُز٘ض؟؟ 
!! ٤ًق طظ٢ًَ٘ رٔلَى١ ٓؼٚ؟ ٓٞف طَٟ ٢٘ٓ ػوخرخ ٛخٍٓخ

ًخٕ ... ٍكؼض ػ٢٘٤ رز٢ء... حكَٔ ٝؿ٢ٜ ر٘يس، ٝ ٝهلض ٓطؤ١ؤس حَُأّ
... ٝؿٜٚ ٣ٌخى ٣٘لـَ ٖٓ ح٫كَٔحٍ

! ٣خ ا٢ُٜ
... ٍكٔظي ٣خ ٍد

 
ٌُٖ ًخٕ ٣ـذ ... حػ٢٘٣ٌٍ إ ً٘ض أػَٟي ُٔٞهق ٓلَؽ... ـ آٗٔش َٓحّ

ٝ أه٠٘ إٔ طٌٕٞ ... إٔ أطليع ا٤ُي هزَ إٔ أهيّ ػ٠ِ هطٞس ؿي٣ش
... ٌُح أٍىص إٔ أػَف ٍأ٣ي حُٔزيث٢... ٓ٘خػ١َ أكخى٣ش حُـخٗذ

 
 

... ٌٛح ٓخ ًخٕ ٣٘و٢ٜ٘ ح٥ٕ... ٣خ ا٢ُٜ
 

ًْ حٗظظَص ٌٛٙ حُِلظش، ٝ ًْ طو٤ِض ٌٛح حُٔٞهق ك٢ أك٬ّ ... ٣خ ا٢ُٜ
... ح٤ُوظش

أٗخ ... ًْ ػ٘ظٜخ رٌَ ؿٞحٍك٢ ٝ ٍأ٣ض ٗل٢ٔ ٝ أٗخ أْٛٔ ك٢ هلَ
! ٓٞحكوش

... ًْ كِوض ٓغ حُط٤ٍٞ ٝ َٓكض ر٤ٖ حُلَحٗخص ٝ حُي٤ٗخ ٫ طٔؼ٢٘
اٜٗخ حُٔؼخىس حُظ٢ ط٤٘ٔظٜخ 

... اٗٚ حَُؿَ ح١ٌُ حٗظظَطٚ
 
 

... ًَ ٢ٗء طـ٤َ... ٌُٖ ح٥ٕ
هي ٫ أهيٍ ػ٠ِ ... اٗٚ ٫ ٣ؼِْ أ٢٘ٗ هي ٫ إًٔٞ هخىٍس ػ٠ِ ح٩ٗـخد

!! آؼخىٙ
... ٝ ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ كظ٠ إٔ أهزَٙ



ٝ ٤ًق أًخٗق ٍؿ٬ أؿ٘ز٤خ ػ٢٘ رٔ٘خ٢ًِ حُٜل٤ش، رَ ٝ رؤهٚ 
! ه٤ٜٛٞخط٢؟

أ١ ًِٔخص ٓظٔؼل٢٘ ٧ػزَ؟ 
ٝ حرظِؼض ٣ٍو٢ ح١ٌُ ... كزٔض ىٓٞػ٢ حُظ٢ ريأص ططَ ٖٓ ٗٞحكٌ ػ٢٘٤

... ؿق
 

ٓؼـذ رؤه٬هي ٝ طي٣٘ي ٝ ٣َ١وش ... أٗخ ٓؼـذ ري ٌٓ٘ كظَس... ـ َٓحّ
إ ً٘ض ٓٞحكوش ػ٠ِ ... ٝ أ٣ٍي إٔ أ١ِذ ٣يى ٖٓ ٝحُيى... طل٤ٌَى ٝ ػوخكظي

... اٗ٘خء ػ٬هش ؿي٣ش ر٤٘٘خ
 

! أ١ ٓٞهق ٠٣ؼ٢٘ ك٤ٚ؟
! أ١ ك٤َس أػ٤ٜ٘خ؟

! أ١ ًٗذ ؿ٘خٙ ح٤ٌُٖٔٔ كظ٠ أىهِٚ ىٝحٓظ٢؟
... اٗٚ ًٌَ حَُؿخٍ ٣طٔغ ك٢ ر٤ض ٓؼ٤ي ٣ِٔئٙ ح١٧لخٍ ر٠لٌْٜ حُز١َء

... ٣لِْ رُٞي ٨ٔ٣ ػ٤ِٚ ك٤خطٚ
رَ إًٔٞ هي ه٘ض ػوظٚ ٝ هيػظٚ إ ٝحكوض ... ٢ٌُ٘٘ هي ٫ أكون ُٚ أٓخ٤ٗٚ

... ٝ ٛٞ ٓخ ُٖ ٣ٔخٓل٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔٔظوزَ... ىٕٝ إٔ إًٔٞ ٣َٛلش ٓؼٚ
! ٝ ُٖ أٓخٓق ٗل٢ٔ ػ٤ِٚ أريح

... ٫ ٣ـذ إٔ أظَ ٓخًظش، كظ٠ ٫ ٣لٔذ إٔ حٌُٔٞص ػ٬ٓش حَُٟخ
 
 

... ـ َٓحّ
... ٣زيٝ إٔ ٛٔظ٢ هي ١خٍ ٝ هي أه٢ٌٗ كٞح١ٍ حُيحه٢ِ ٓغ ٗل٢ٔ

: ٝ هَؽ ٛٞط٢ أه٤َح، ٓزلٞكخ ٤ِٓجخ رخ٧ُْ 
... ٝ ٢ٌُ٘٘ ؿ٤َ ٓٔظؼيس كخ٤ُخ... أٗخ آٓلش... ـ
 

... أكٔٔض رٞهغ حُٜيٓش ػ٤ِٚ
... ٝ أٗخ حُظ٢ رؼؼَطٜخ رٌَ هٔٞس... أكٔٔض رآٓخُٚ طظزؼؼَ

 
 ...ٝ أكٔٔض روِز٢ ٣ظلطْ ر٤ٖ ِٟٞػ٢
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ُْ طٜيم ٍح٣ٝش أ٤ًٜٗخ ك٤ٖ ٣ٍٝض ُٜخ ٓخ كَٜ رؼي إٔ حَٜٗف كٔخّ 
ٌٍٓٔٞ حُوخ١َ 

ـ َٛ ؿ٘٘ظ٢ ٣خ َٓحّ؟؟ ٤ًق طوخر٤ِ٘ٚ رٔؼَ ٌٛٙ حُط٣َوش؟ أ٤ُٔض ٌٛٙ 
٢ٛ حُِلظش حُظ٢ حٗظظَطٜخ ٬٣ٞ١ ٝ ط٤٘ٔظٜخ ٖٓ ًَ هِزي؟؟ ٤ًق طل٤١َٖ 

ك٤ٜخ رٌَ ُٜٓٞش؟؟ ٝ حُ٘خد ح٤ٌُٖٔٔ، ٛيٓظٚ رؤٞس ًؤٗي ٫ طزخ٤ُٖ 
! رٚ
 

حٍط٤ٔض ك٢ ك٠ٖ ٍح٣ٝش ٝ هي طيكوض ىٓٞػ٢ ؿ٣َِس ػ٠ِ هي١ 
... ـ ٫ ط٢٘٤ِٓٞ ٣خ ٍح٣ٝش كب٢٘ٗ أطؼٌد أًؼَ

 
: ٍرظض ػ٠ِ ٍأ٢ٓ ك٢ أهٞس ٛخىهش ٝ ٛٔٔض 

! طؼٌر٤٘ٚ ٝ طؼٌر٤ٖ ٗلٔي ٝ حُٔٔؤُش ٫ طٔظلن... ـ أٗض ٓـ٘ٞٗش
 

: ٍكؼض ٍأ٢ٓ ٝ ٗظَص ا٤ُٜخ رؼ٤٘٤ٖ طِٔئٛٔخ حُيٓٞع 
ًَ ٖٓ ٣ظويّ ُوطزش كظخس ٣ظٞهؼٜخ ! ـ ٤ًق طو٤ُٖٞ إٔ حُٔٔؤُش ٫ طٔظلن؟

ٝ ٣٘ظظَ ٜٓ٘خ إٔ طٌٕٞ ٛخىهش ٓؼٚ ك٢ ًَ ... حُلظخس حُٔؼخ٤ُش حُظ٢ ٣ظٔ٘خٛخ
... ٓخ ٣ؤٜٜخ ٓؼخ، ٝ هخٛش إ ًخٗض ؿ٤َ هخىٍس ػ٠ِ ح٩ٗـخد

 
: طٜ٘يص ٍح٣ٝش ػخ٤ٗش ٝ هخُض 

ٖٓ هخٍ أٗي ٓظ٤ٌٖٗٞ ؿ٤َ هخىٍس ػ٠ِ ح٩ٗـخد؟؟ ... ـ ٣خ َٓحّ، ٣خ كز٤زظ٢
... ٌٛح ٖٓ ػِْ حُـ٤ذ ٝ حُـ٤ذ ٫ ٣ؼِٔٚ ا٫ هللا

 
... ـ ٝ ٌُٖ ح٫كظٔخٍ ًز٤َح ٗظَح َُِٔٝ ح١ٌُ أُْ ر٢

 
ًْ ٖٓ حُلظ٤خص ح٤ُِٔٔخص ح٬ُط٢ ٫ ٣ٌٕ٘ٞ ٤ٗجخ ... ـ ٣خ َٓحّ حٓٔؼ٢٘٤

ٝ ًْ ٖٓ ػو٤ْ، ... ٝؿيٕ أٗلٜٖٔ ػو٤ٔخص رؼي حُِٝحؽ ريٕٝ ٓخرن اٌٗحٍ
ًِٚ رظوي٣َ ٖٓ هللا ػِ ٝ ! ٗل٤ض رؼي ١ٍٞ ٛزَ ٝ طًَٞ ػ٠ِ هللا كؤٗـزض

... ؿَ
 

: طٜ٘يص ك٢ أُْ ٝ هِض ك٢ ٣ؤّ 
ـ ٓخ ح١ٌُ ًخٕ ربٌٓخ٢ٗ كؼِٚ؟ 



 
... ـ ًخٕ ربٌٓخٗي ٜٓخٍكظٚ رخُلو٤وش

 
٫ ... حُٟٔٞٞع هخححححٙ ؿيح! ُْ أًٖ ٧ؿي حٌُِٔخص حُٔ٘خٓزش! ـ ٤ًق؟

؟ !أ٣ٖ حُل٤خء!! ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أطليع ك٤ٚ ٓغ ٍؿَ، ٝ أ١ ٍؿَ
 

... ـ ًخٕ ربٌٓخٗي طز٤ِـٚ ٓٞحكوظي، ػْ طليػ٤ٖ أهظٚ رخُظلخ٤َٛ
 

أهخف إٔ ٣٘لن ػ٢ِ ٝ ٣ظـخ٠ٟ ػٖ ح٧َٓ ... ـ ٢ٌُ٘٘ أهخف ٖٓ ٍىس كؼِٚ
أ٣ٍي إٔ ! ًَحٓظ٢ ٓظـَف، ٫ أكذ إٔ ٣٘لن ػ٢ِ ٣خ ٍح٣ٝش... رٜ٘خٓش ٓ٘ٚ

ٝ أهخف إٔ ... إًٔٞ أ٤َٓطٚ حُظ٢ ٣لِْ رٜخ ًٔخ أ٣ٍيٙ إٔ ٣ٌٕٞ كخ٢ٍٓ
ػْ ٣لٌَ ٤ِٓخ، ك٤ؼيٍ ٝ ٣وظِن أٓزخرخ أهَٟ ٬ُٗلٜخٍ رؼي ... ٣ظـخ٠ٟ ح٥ٕ

... إٔ إًٔٞ هي ر٤٘ض آٓخ٫ ػ٠٣َش
 

: ط٘خػَص ىٓٞػ٢ ٖٓ ؿي٣ي ٝ أٗخ أٝحَٛ 
ك٢ حَُؿَ ... ًْ ٓظٌٕٞ ٛيٓظ٢ ػ٤٘لش... ـ ٝ أهخف إ ٍكٞ ٓزخَٗس

ٝ أهخف أًؼَ، إ أْٝٛ ٗلٔٚ ... ح١ٌُ أٍحٙ ٓؼخ٫ ُِٜ٘خٓش ٝ ح٧ه٬م حُؼخ٤ُش
... ػْ ٣لَٜ ٓخ ٫ َٗؿٞٙ... رؤٕ ٢َٟٓ ُٖ ٣ئػَ ك٢ هيٍط٢ ػ٠ِ ح٩ٗـخد

 
... حٍطلغ ٗل٤ز٢ ٌٛٙ حَُٔس

 
أكوي ح٧َٓ، أٝ ... هي أكوي حٌُؼ٤َ ك٢ ٌٛٙ حُظـَرش... ـ ا٢ٗ هخثلش ٣خ ٍح٣ٝش

... ٌُح آػَص ح٫ٗٔلخد... حكظَح٢ٓ كٔخّ أٝ ًَحٓظ٢
 

: ِٛص ٍح٣ٝش ٍأٜٓخ ك٢ ػيّ ٓٞحكوش 
َٛ ٌٛح ٓخ طؼظز٣َ٘ٚ ! ـ ٝ ٓخ كَٜ ٛٞ أٗي حهظَص هٔخٍس كٔخّ ٗلٔٚ

؟ !أهق ح٧َٟحٍ
 

... ُْ أػي أى١ٍ ٓخ حُٜٞحد ٝ ٓخ حُوطؤ
... ٣خ ا٢ُٜ ٍكٔظي

 
٣ـذ إٔ ٣لْٜ كٔخّ حُٟٔٞٞع، َٛ ٤َٟ٣ي إٔ ٣ؼظوي أٗي ... ـ حٓٔؼ٢

هخٛش إٔ كظ٤خص ًؼ٤َحص ٣٘ظظَٕ ! ًَحٓظٚ أ٠٣خ ؿ٣َلش! ٍك٠ظٚ ُؼ٤ذ ك٤ٚ؟
ٝ ٖٓ ٓٞء كظي أٗي ٤ٟؼظٜخ، كوي طوظٜ٘ٚ ك٢ ُلظخص ٟؼلٚ ٝ ... حُلَٛش

ٝ ط٤ٌٖٗٞ هي ٤ٟؼظٚ ٖٓ ٣يى ٝ ٤ٟؼض ... حٌٗٔخٍٙ كظخس أهَٟ ٫ طٔظلوٚ



!! ٓٔظوزَ حُ٘خد ح٤ٌُٖٔٔ ك٢ ٗلْ حُٞهض
 

! كٔخّ ٤ُْ رٌٜح ح٠ُؼق... ـ ٫ ٣خ ٍح٣ٝش
 

: حرظٔٔض ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طلظ٢٘٘٠ 
ـ إ ُْ ٣ٌٖ كٔخّ رٌٜح ح٠ُؼق، كٜٞ ُٖ ٣ز٢٘ ك٤خطٚ حُِٝؿ٤ش ٝ ٓٔظوزِٚ 

ٝ ُٖ ٣ظَى حُٔـخٍ ١٧ ػخ١ل٤ش ٓظطلِش ٢ٌُ طظلٌْ ك٢ ... ػ٠ِ حُ٘لوش
... أػطٚ حُلَٛش... حط٢ًَ ُٚ حُو٤خٍ... هَحٍٙ

 
أػط٤ٚ حُلَٛش؟ 

... آٙ ٣خ هِز٢
... َٛحع ر٤ٖ هِز٢ ٝ ػو٢ِ

... هِز٢ ٣َؿٞ إٔ ٣ؼط٤ٚ حُلَٛش ٝ ٣َٟ ح٧ك٬ّ حٍُٞى٣ش أٓخٓٚ
... ٝ ػو٢ِ ٣َكٞ ر٘يس، ٫ ٣لٔق حُٔـخٍ ٦ُٓخٍ ٝ ح٫كظَحٟخص

 
: ٝ طٌِٔض أه٤َح 

! ٤ًق أكظق حُٟٔٞٞع ػخ٤ٗش؟... ـ ٝ ٢ٌُ٘٘ ٍك٠ظٚ ٣خ ٍح٣ٝش
 

: حرظٔٔض ٍح٣ٝش ٓطٔج٘ش 
... ـ ىػ٢ حُٔٔؤُش ػ٢ِ

 
 

... ٗؼْ، ُوي حٗظَٜ حُوِذ ػ٠ِ حُؼوَ
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كظلض حُزخد ٝ هزِض أ٢ٓ رَٔػش ػْ ُِٗض ٝ . طٞهلض ح٤ُٔخٍس أٓخّ ح٤ٌُِش
: ٢ٛ طظخرؼ٢٘ رظ٤ٛٞخطٜخ 
... حٗظز٢ٜ ُ٘لٔي ؿ٤يح... ـ ٫ ط٢ٔ٘ ٓٞػي ىٝحثي

 
ػ٠ِ ح٤َُٛق ًخٗض ٍح٣ٝش ك٢ . ُِٛص ٍأ٢ٓ ٓٞحكوش ٝ هطؼض حُ٘خٍع

. ٝ ػ٠ِ ٗلظ٤ٜٔخ حرظٔخٓظخٕ ؿخ٠ٓظخٕ... ىح٤ُش... حٗظظخ١ٍ ٍكوش
حهظَرض روطٞحص ٓظَىىس، ٝ هي كٜٔض إٔ ٝؿٞى ىح٤ُش ٓغ ٍح٣ٝش ك٢ حٗظظخ١ٍ 

! ٣ؼ٢٘ رخُظؤ٤ًي أٜٗخ طليػض ا٤ُٜخ ر٘ؤ٢ٗ
 

: ٓخٍػض ىح٤ُش رٔؼخٗوظ٢ ٝ ٢ٛ طْٜٔ 
... ٝ ٣طِذ ٓٞػيح ٓغ ٝحُيى ك٢ أهَد ٝهض... ـ كٔخّ ٣زِـي ٬ٓٓٚ

 
! ٖٓ حُلَكش... ًخٕ ٌُِٔخطٜخ ٝهغ كِٞ ك٢ أ٢ًٗ، ٍحكوٚ هلوخٕ هِز٢ ر٘يس

 
...!!! كٔخّ

! طَٟ ٓخ ح١ٌُ ٓخ أرِـظٚ رٚ ٍح٣ٝش؟! ُوي ٝحكن إً! ٣خ ُؼ٘خىٙ
... ٝ ٍؿْ ًَ ٓخ ٣ـَٜ ػ٢٘... ٌُ٘ٚ ٣َ٣ي٢ٗ ٍؿْ ٓخ ٓٔغ

... أٗض حَُك٤ْ رؼزخىى... ٣خ ا٢ُٜ
... َٛ أٓظلن... ٝ ٌُٖ

 
: ٗظَص ا٢ُ ٍح٣ٝش ك٢ طٔؼٖ ٝ هخُض 

أُٔض ٓٞحكوش؟ ... ٓخ ري ٝحؿٔش؟ ٗ٘ظظَ ٍىى... ـ َٓحّ
 

: حؿٍَٝهض ػ٤٘خ١ ريٓٞػ٢ حُلز٤ٔش ٝ أؿزض رٜٞص هل٤ٞ 
... ٝ ٌُٖ... ـ ر٠ِ

 
: حٓظلَٔص ىح٤ُش ك٢ هِن ٝ هي ؿخٟض حرظٔخٓظٜخ 

ـ ٝ ٌُٖ ٓخًح؟ 
 



... ـ أ٫ ٣٘ظظَ كظ٠ أٗظ٢ٜ ٖٓ حُؼ٬ؽ، ػْ ٗظؤًي
: ٟلٌض ٍح٣ٝش ك٢ ٍهش ػْ هخُض ُيح٤ُش 

! ٝ ٤ُْ أ١ ىًظٍٞ... ـ اٜٗخ طلظخؽ ا٠ُ ٍأ١ ىًظٍٞ ك٢ حُٟٔٞٞع
: حرظٔٔض ىح٤ُش ريٍٝٛخ ٝ طؤرطض ًٍحػ٢ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

ـ أهز٢٘٣َ أ٫ٝ َٛ حُٟٔٞٞع ح١ٌُ كيػظ٢٘ رٚ ٍح٣ٝش ٛٞ حُٔزذ حُٞك٤ي 
َُك٠ي؟ 

 
: ١ؤ١ؤص ٍأ٢ٓ ك٤خء ٝ ٛٔٔض ك٢ هلَ 

! ـ ٗؼْ
 

: كخرظٜـض ىح٤ُش هخثِش 
٣وزَى ٣خ ... حُيًظٍٞ كٔخّ... أه٢! ٗظٌِْ ك٢ حُٔل٤ي إً! ـ حُلٔي هلل

آٗٔظ٢ رؤٕ ح٧ى٣ٝش حُظ٢ طظ٘خ٤ُٜٝ٘خ ٤ُٔض ٟٓٞ ٓو٣ٞخص ٝ ٓؼي٫ص 
ٝ ٓخ ىحّ حُٔز٠٤خٕ ٣٘ظـخٕ حُز٠٣ٞخص كؤٗض ٣خ أهظ٢ ٤ِٓٔش ... ٤َٗٞٓٛش 

ح٣ٌٍُش حُٜخُلش ٗؼٔش ٖٓ هللا، ... ٝ أٓخ ػٖ ح٩ٗـخد كٜٞ ٣وٍٞ ُي! ٓؼخكخس
ًٔخ أٗٚ ! ٝ ٓخ ح٧َٓحٝ ا٫ ٓٔززخص... ٣َُهٜخ ٖٓ ٣٘خء ٝ ٣لَٜٓخ ٖٓ ٣٘خء

حُي٤ٗخ ٓظخع ٝ ه٤َ ٓظخع ): ٣وٍٞ إٔ حٍَُٓٞ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ ٣وٍٞ 
! كبٕ ًخٗض ُٝؿظٚ ٛخُلش كٌحى ٖٓ ٍٟخ هللا ٝ ًل٠ (حُي٤ٗخ حُِٝؿش حُٜخُلش

. ٝ ٛٞ ػ٠ِ ًَ كخٍ هي حٓظوخٍ هزَ إٔ ٣ٌِٔي ٝ ًخٕ ٓطٔج٘خ ٫ٓظوخٍطٚ
ٝ إ ٗخء هللا ًَ ٢ٗء ٣ظْ ػ٠ِ ... كٔخ ػ٤ِي ا٫ إٔ طٔظو١َ٤ أٗض أ٠٣خ

... ه٤َ
 

... ًخٗض ًِٔخطٜخ حَُه٤وش طٔٔق حُّٜٔٞ ػٖ هِز٢
! ٣خ ٍد... ُٞ إٔ ٬ًٓٚ ػٖ ٢َٟٓ ٣ٌٕٞ ٛل٤لخ

 
... ٝ ًْ هِزٚ ػخَٓ رظوٟٞ هللا... ٓخ أك٠ِ ا٣ٔخٗٚ رخ٫ٓظوخٍس! ٣خ هللا

 ((ٝ ٖٓ ٣ظن هللا ٣ـؼَ ُٚ ٓوَؿخ ٝ ٣َُهٚ ٖٓ ك٤غ ٫ ٣لظٔذ))
؟ !أ٣ٖ ا٣ٔخ٢ٗ ٖٓ ا٣ٔخٗٚ... أكٔٔض رخُٜـخٍ أٓخٓٚ

٤ًق أ٢ٗ حٛظُِص أٓخّ أٍٝ حرظ٬ء حرظ٢ٗ٬ رٚ هللا طؼخ٠ُ ٝ ٣جٔض ٖٓ حُي٤ٗخ 
اٗٚ ٫ ٤٣ؤّ ٖٓ ٍٝف هللا ا٫ حُوّٞ  )): ٝ هللا طؼخ٠ُ ٣وٍٞ ك٢ ًظخرٚ حُل٤ٌْ 

( (حٌُخكَٕٝ
أػًٞ ري ٖٓ ٢٘٤ٔ٘٣ حرظ٬إى ... ٣خ ٍد أػًٞ ري إٔ إًٔٞ ٖٓ حُوّٞ حٌُخك٣َٖ

ٍكٔظي 
ٝ ٖٓ ٣ظًَٞ ػ٠ِ هللا كٜٞ كٔزٚ ... ٣خ ٍد ا٢ٗ ًِٝظي أ١َٓ ًِٚ

... ٣خ هللا ًْ أٗخ ك٢ كخؿش ا٠ُ ٣ِٓي ٖٓ حُظوَد ٓ٘ي



... حُِْٜ حًظذ ٢ُ حُو٤َ ك٤غ ًخٕ ػْ ٢ٍٟ٘ رٚ
 

: حٗظزٜض ػ٠ِ ٛٞص ىح٤ُش طوٍٞ ٓيحػزش 
ـ ٝ ١زؼخ إ ً٘ض ك٢ كخؿش ا٠ُ ح٣ُِٔي ٖٓ حُظ٤ٟٞلخص، كخُيًظٍٞ كٔخّ 

! ٤ُْ ُي٣ٚ ٓخٗغ حُزظش ك٢ طوي٣ْ حَُ٘ٝف ح٬ُُٓش ك٢ أ١ ٝهض ٗجض
 

: كظخرؼض ىح٤ُش ك٢ َٓف ... ط٠َؽ ٝؿ٢ٜ
أ٢ٓ ًخٗض ٓظٔٞص ! ـ ُٞ ٍأ٣ض ٓخ كؼِٚ ر٘خ كٔخّ ك٢ ح٤ٓٞ٤ُٖ حُٔخ٤٤ٟٖ

ٝ أهٌ ٣ظَٜف ! أؿِن حُـَكش ػ٠ِ ٗلٔٚ ٝ ٍكٞ حُطؼخّ... ٖٓ حُوِن ػ٤ِٚ
ًخ١٧لخٍ، ٫ ٤َٟ٣ٚ ٢ٗء ٝ ٫ أكي ٣٘ـق ك٢ ٍْٓ ح٫رظٔخٓش ػ٠ِ 

ىهِض ػ٤ِٚ !! ٌُٖ حُزخٍكش، حٗوِذ ٟٝؼٚ ًؤٗٚ ًخٕ ٣ٔؼَ ػ٤ِ٘خ... ٗلظ٤ٚ
رخُيٝحء حُؼـ٤ذ كوخّ ًٖٔ ٫ ػِش رٚ، ك٢ِ٘ٔ ر٤ٖ ًٍحػ٤ٚ ٝ ًخى ٣ِو٢ ر٢ 

! ُْ أٍ أه٢ رٌٜح حُـٕ٘ٞ ٖٓ هزَ!! ٖٓ حُ٘خكٌس ٖٓ ٗيس حُلَف
 

! ٣خ ٧ِٓٞد ىح٤ُش ح٤ُِٔٔ... أكِظض ٢٘ٓ ٟلٌش ٛـ٤َس
: كٜظلض ٍح٣ٝش ك٢ ٓؼخىس 

... ًلخى رٌخء ٝ ىٓٞػخ! حٟل٢ٌ... ـ ٗؼْ ٣خ َٓحّ
 

: ػْ ٗظَص ا٠ُ ىح٤ُش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
!! ـ ُٞ ًخٕ كٔخّ حًظل٠ رخُٞؿّٞ كَٔحّ أؿَهظ٘خ ك٢ رلَ ٖٓ حُيٓٞع

 
... ٝ ٟلٌظخ ٓؼخ ك٢ َٓف... ٌُِص ٍح٣ٝش رَٔكو٢ ُظٜٔض

ك٢ طِي حُِلظخص ًخٕ ٛ٘خُي ٗوٚ ٍحرغ ٣وظَد ٖٓ ٓٞهل٘خ، روطٞحص 
... رط٤جش ٓظَىىس

: ٢ٌُ٘٘ ٓٔؼض ىح٤ُش طٜظق ٝ حرظٔخٓظٜخ طظؤُن ... ُْ أُظلض
! ـ أ٬ٛ أ٬ٛ رخُيًظٍٞ

 
ًؤٗٚ ًخٕ ٣َحهز٘خ ٖٓ ٌٓخٕ ه٣َذ، ٝ ك٤ٖ ح١ٔؤٕ ا٠ُ حٓظوَحٍ ح٧ٟٝخع هٍَ 

! ح٫ُظلخم ر٘خ
. طويّ ٓ٘خ أًؼَ كظ٠ ٝهق ر٢٘٤ ٝ ر٤ٖ أهظٚ، ٝ ًَ ٓ٘خ ٣ظـ٘ذ ٗظَحص ح٥هَ

ػْ رخى٢ٍٗ ٝ إٔ أكْ ر٘ظَحطٚ طٔظوَ ػ٢ِ ... ك٤خٗخ ك٢ ٛيٝء ٝ أىد
: رٞىحػش 

ـ ٤ًق كخُي ٣خ َٓحّ؟ 
 

: ٍكؼض ٍأ٢ٓ رز٢ء ٗي٣ي، ٝ حرظٔخٓش هـ٠ِ طَطْٔ ػ٠ِ ٗلظ٢ 



٤ًق كخُي أٗض؟ ... ـ رو٤َ
... ـ ٢َٗٔ٣ أٗي ٝحكوض أه٤َح

 
ًخٗض ٍح٣ٝش طظؤِٓ٘خ ًؤٗ٘خ ُٞكش ٣ُظ٤ش أٝ حُٜٔ٘ي ح٧ه٤َ ٖٓ كِْ 

رو٢ ػ٣َٞ ٝ ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ  ((حُٜ٘خ٣ش))ط٘ظظَ إٔ طٌظذ ... ٍٝٓخ٢ٔٗ
! حرظٔخٓش كخُٔش

: هخ١ؼظ٘خ ىح٤ُش ر٠لٌظٜخ حُطل٤ُٞش ٝ ٢ٛ طٜظق 
... ُِظؼخٍف ٝ... ـ ٤ٔٗض إٔ أهٍٞ ُي ٣خ َٓحّ، أ٢٘ٗ ٓؤًٍُْٝ ح٤ُِِش ٓغ ٓخٓخ

 
 ...كخكَٔ ٝؿٜخٗخ ىكؼش ٝحكيس... ػْ ؿِٔط٘خ ك٢ َٓف
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حُِْٜ ا٢ٗ أٓظو٤َى رؼِٔي ٝ أٓظويٍى رويٍطي، ٝ أٓؤُي رل٠ِي حُؼظ٤ْ 

 
كبٗي طؼِْ ٝ ٫ أػِْ ٝ طويٍ ٝ ٫ أهيٍ، ٝ أٗض ػ٬ّ حُـ٤ٞد 

حُِْٜ إ ًخٕ ك٢ ٌٛح ح٧َٓ ه٤َ ٢ُ ك٢ ى٢٘٣ ٝ ٓؼخ٢ٗ ٝ ػخهزش أ١َٓ 
كخهيٍٙ ٢ُ ٝ ٣َٔٙ ٢ُ ػْ رخٍى ٢ُ ك٤ٚ 

ٝ إ ًخٕ ك٤ٚ َٗ ٢ُ ك٢ ى٢٘٣ ٝ ٓؼخ٢ٗ ٝ ػخهزش أ١َٓ، ػخؿِٚ ٝ آؿِٚ 
... كخَٛكٚ ػ٢٘ ٝ حَٛك٢٘ ػ٘ٚ ٝ حًظذ ٢ُ حُو٤َ ك٤غ ًخٕ ػْ ٢ٍٟ٘ رٚ

 
... حٗظ٤ٜض ٖٓ ٬ٛس ح٫ٓظوخٍس

ط٘خُٝض حُٜٔلق ٖٓ ػ٠ِ حَُف ٝ ؿِٔض ػ٠ِ ٓـخىط٢ أطِٞ رؼٞ آ٣خص 
... ً٘ض أكْ رَحكش ٝ ٤ٌٓ٘ش طظ٬ِٕٔ ا٠ُ هِز٢... ٖٓ ًًَ هللا حُل٤ٌْ

... حُِْٜ ا٢ٗ كٟٞض أ١َٓ ًِٚ ا٤ُي، ٝ أٗض ػ٠ِ ًَ ٢ٗء هي٣َ
 

طًٌَص ٣ُخٍس ىح٤ُش ٝ أٜٓخ ُ٘خ ٌٓ٘ أ٣خّ ه٤ِِش ... َٓكض ُز٠غ ُلظخص
... ٠ٓض

... أّ كٔخّ ًخٗض ك٢ ؿخ٣ش حُِطق ٝ حَُهش... ًخٗض ح٤ٔٓ٧ش ٍحثؼش رخُلؼَ
! ٝ ىح٤ُش أٟلض ػ٠ِ حُـٞ ١خرؼخ َٓكخ ٝ ٤ِٔٓخ، ٣خ ُـٔخٍ ٍٝكٜخ حُطل٤ُٞش

... ٗؼْ، ٖٓ كوٜخ إٔ طلوَ رخرٖ ٓؼِٚ! ٝ ًْ طليػض أٓٚ ػ٘ٚ رلوَ
... هلن هِز٢ ك٢ ٗ٘ٞس

... ٝ ٖٓ كو٢ إٔ أكوَ رؤٗٚ ٤ٌٕٓٞ ٢ُ
! ٣خ ٍد... طٜ٘يص ٝ هَؿض آٛش ٖٓ ٛي١ٍ

 
... ؿيح أًٛذ ا٠ُ حُطز٤زش ٖٓ ؿي٣ي

... ُْ أػي هِوش ٓؼِٔخ ً٘ض ك٢ حُزيح٣ش، ٢ٌُ٘٘ ٓ٘وز٠ش رؼٞ ح٢ُ٘ء
أطٔخءٍ ُْ حهظَص إٔ إًٔٞ ١ز٤زش ٝ هِز٢ ٣٘وزٞ ػ٘ي حُظل٤ٌَ ك٢ حٌُٛخد 

! ا٠ُ ١ز٤ذ
رَ إٔ ٤َٓس ح١٧زخء ٫ طؼ٢٘ ا٫ حُّٜٔٞ ٝ ح٧َٓحٝ ٝ ح٫رظ٬ءحص حُٜل٤ش ٝ 

... ح٧ُٓخص حُ٘ل٤ٔش ٝٝٝ
طظطِذ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُظ٠ل٤خص ٝ كٔخ ػخ٤ُخ ... ٌُٜ٘خ ٜٓ٘ش اٗٔخ٤ٗش

. رخُٔٔئ٤ُٝش
... حرظٔٔض ٝ أٗخ أطو٤َ ٗل٢ٔ ١ز٤زش طٔخٍّ ٜٓ٘ظٜخ

ًخٕ هللا ك٢ ػٞٗي ٣خ َٓحّ، كظ٠ طلخكظ٢ ػ٠ِ حرظٔخٓظي ٓغ ًَ ٣َٓٞ، 



... ٝ طظل٢ِ رخُٜزَ ٝ طٞح٢ِٛ اطوخٕ ػِٔي ٖٓ حُٜزخف ا٠ُ حُٔٔخء
 

ػيص ٖٓ ح٤ٌُِش َٓٔػش، ًخٗض أ٢ٓ طَطي١ ٬ٓرٜٔخ كخٓظؼـِظٜخ 
َٛ أهَؿض ح٤ُٔخٍس؟ ... كخٕ ٓٞػي حٌُٛخد... ـ ٤ٛخ ٣خ أ٢ٓ

: ؿخء٢ٗ ٛٞطٜخ ٖٓ حُـَكش حُيحه٤ِش 
ػْ اٗ٘خ ًخُؼخىس ٓ٘ـي ... ٫ طوخك٢ ٌٕٓ٘ٞ ك٢ حُٔٞػي... ـ كخ٫ ٣خ كز٤زظ٢

ًخٕ هللا ك٢ ػٕٞ حُيًظٍٞس ! أٛلخد حُٔٞحػ٤ي حُٔخروش ك٢ هخػش ح٫ٗظظخٍ
... كٌَ ٣َٓٞ ػ٘يٛخ ٣ؤهٌ أًؼَ ٖٓ ٝهظٚ

 
: ٍٕ ؿَّ حُٜخطق كَكؼض حُٔٔخػش 

... ـ ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ ٝ ٍكٔش هللا
٤ًق كخُي ٣خ َٓحّ؟ ... ـ ٝ ػ٤ٌِْ ح٬ُّٔ ٝ ٍكٔش هللا ٝ رًَخطٚ

 
... اٜٗخ ىح٤ُش

... ٓ٘وَؽ رؼي ُلظخص... ُي١ ٓٞػي ٓغ حُطز٤زش ح٥ٕ... ـ حُلٔي هلل
: هخُض ٓ٘ـؼش 

... ـ ٤ٌٕٓٞ ًَ ٢ٗء ػ٠ِ ٓخ ٣َحّ، ٫ ٢ٗء ٣ٔظلن حُوِن
: طٜ٘يص كوخُض 

... ٝ ٣زِـي ٬ٓٓٚ... ـ ػ٠ِ كٌَس، ٛ٘خى ٖٓ ٣ٔؤٍ ػ٘ي رخٓظَٔحٍ
ُْ ٣ؼي ٣ؤط٢ ا٠ُ ح٤ٌُِش ًؼ٤َح، كٜٞ ٣وّٞ رظَرٚ ك٢ ... ُْ أٍٙ ٌٓ٘ أ٣خّ
. حُٞهض حُلخ٢ُ

... حرظٔٔض ٝ ُْ أػِن كٞحِٛض
ٛٔظض ُز٠غ ُلظخص ػْ )... ـ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ ُي رؤٕ طظل٢ِ رخُؼوش ك٢ هللا

... ٝ إٔ هللا ٣زظ٢ِ ٖٓ ٣لزٚ (!ٝحِٛض ًؤٕ ٛ٘خُي ٖٓ ٣ِوٜ٘خ ٓخ طوٍٞ
! حٓٔؼ٢، ٓؤٍَٓٙ ُي... كخػزظ٢ ٝ حكظٔز٢ ًَ ُلظش أُْ

 
ٓٔؼض حكظـخؿخ ٖٓ حُطَف ح٥هَ ٖٓ حُو٢ ٝ ًِٔخص ه٤ِِش ُْ ٢ِٜ٘٣ ا٫ 

... ٛيحٛخ
: حرظٔٔض ك٤ٖ ؿخء٢ٗ ٛٞطٚ أه٤َح ك٢ أىد ٝ ك٤خء ؿ٤٤٤٤َٔ 

... ـ ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ ٝ ٍكٔش هللا
... ـ ٝ ػ٤ٌِْ ح٬ُّٔ ٝ ٍكٔش هللا ٝ رًَخطٚ

ـ ٤ًق أٗض ٣خ َٓحّ؟ 
٤ًق ٤ٔ٣َ طَرٜي؟ ... ـ حُلٔي هلل رو٤َ ٝ ػخك٤ش

٤ًق ٓؼ٣ٞ٘خطي؟ ... ٌَٗح ػ٠ِ ٓئحُي... ـ رو٤َ ٝ حُلٔي هلل
... ـ َٓطلؼش إ ٗخء هللا



ٝ ... ٝ أهٍٞ ُي ٫ ط٢ٔ٘ إٔ هللا ٓؼي... أٍىص كو٢ إٔ أِْٓ ػ٤ِي... ـ ٍحثغ
... أ٢٘ٗ ُٖ أطو٠ِ ػ٘ي

... ٣خ كٔخّ... ـ ٌَٗح ُي
 

ُٞ ُْ ٣ٌٖ ػ٠ِ حُٜخطق ُٔخ هيٍص ... ًخٗض حَُٔس ح٠ُٝ٧ أٗطن ك٤ٜخ رخٓٔٚ
ٝ ٣لَٔ ٝؿ٢ٜ ... حْٓ أكْ ُٚ رٞهغ هخٙ ػ٠ِ ُٔخ٢ٗ... إٔ أٗطن رٜخ

ٝ أطـخُٝ كيٝى١ إ ... رٔـَى حُ٘طن رٚ، ًؤٗٚ ٖٓ ُـش ؿ٣َزش ٓلَٓش ػ٢ِ
! طٌِٔظٜخ

: كوخٍ رؼي ٛٔض ه٤َٜ ... ٝ أكٔٔض ر٘لْ ٝهغ حٌُِٔش ػ٠ِ أ٤ًٗٚ
ٝ إ ٗخء هللا أٓٔغ ٓ٘ي أهزخٍح ٓخٍس ٌٛح ... ـ حٗظز٢ٜ ا٠ُ ٗلٔي

... حُٔٔخء
... ـ إ ٗخء هللا

... ـ ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ ٝ ٍكٔش هللا
. ـ ٝ ػ٤ٌِْ ح٬ُّٔ ٝ ٍكٔش هللا ٝ رًَخطٚ

 
ًخٗض أ٢ٓ ط٘ظَ ا٢ُ ٝ ػ٠ِ . ٟٝؼض حُٔٔخػش ٝ ط٘لٔض ك٢ حٍط٤خف

: ٗلظزٜخ حرظٔخٓش كخ٤ٗش 
... ـ ٤ٛخ ر٘خ ٣خ ػ٣ِِط٢

 
كلٜظ٢٘ حُطز٤زش ًخُؼخىس ٝ ٬ٓٓق ٝؿٜٜخ هخ٤ُش ٖٓ أ١ طؼز٤َ ٣ـ٤ذ ػٖ 

طٔخإ٫ط٢ ػْ هخُض ١َكض ػ٢ِ ر٠غ أٓجِش كٍٞ ططٍٞ ح٧ػَحٝ ك٢ 
: حُلظَس حُٔخ٤ٟش 

... ػْ طؼٞى٣ٖ ا٢ُ... ـ ٓظو٤ٖٓٞ رز٠غ ٍٛٞ رخ٧ٗؼش
 

ٝ ػيٗخ رؼي ُٛخء حُٔخػش ا٠ُ حُؼ٤خىس ٖٓ ... هَؿ٘خ ا٠ُ ٓوزَ ح٧ٗؼش
ٓخ ُِّٝ ٍٛٞ ح٧ٗؼش إ ًخٕ ًَ ٢ٗء ػ٠ِ . ً٘ض هي ريأص أهِن... ؿي٣ي

ُْ أًٖ ٓظؤًيس ٖٓ هيٍط٢ ػ٠ِ هَحءس ٍٛٞ ح٧ٗؼش ! ٓخ ٣َحّ؟ ٣خ ٍد ٍكٔظي
أٝ ... ٢ٌُ٘٘ أهَؿض حٍُٜٞ ٝ ٍكض أهِزٜخ رخكؼش ػٖ أ١ ػ٬ٓش ططٔج٢٘٘

: ٝ أ٢ٓ ط٘ظَ ا٢ُ ٟخكٌش ... ٌُٖ ىٕٝ كخثيس... طئ٣ي ٓوخٝك٢
ا٠ُ ٓخًح طِٞٛض ١ز٤زظ٘خ حُٜـ٤َس؟ ... ـ ٛخحح

: أػيص حٍُٜٞ ا٠ُ ٌٓخٜٗخ ٝ أٗخ أُكَ ك٢ هِن 
... ـ ٫ ٢ٗء

 
ط٘خُٝض حٍُٜٞ ٝ طخرؼظٜخ رؼ٤ٕٞ ٓظ٤وظش ٝ ... أه٤َح ىهِ٘خ ػخ٤ٗش ػ٠ِ حُطز٤زش

ػْ ٗظَص ا٢ُ ٝ هي حٍطٔٔض , ٢ٛ طظؤَٓ حٍُٜٞ ٝحكيس اػَ ح٧هَٟ رخٛظٔخّ



! أه٤َح... ػ٠ِ ٝؿٜٜخ حرظٔخٓش
ُْ ! إ ٗخء هللا ط٤ٌٖٗٞ هي ٗل٤ض طٔخٓخ... ـ حُلٔي هلل ػ٠ِ ٬ٓٓظي

ٌُٖ ؿ٤ٔغ ح٧ػَحٝ حهظلض ... أطٞهغ إٔ ٣ئط٢ حُؼ٬ؽ ٓلؼُٞٚ رٜخطٚ حَُٔػش
... ٝ حُلٔي هلل، ًَ ٢ٗء ػ٠ِ ٓخ ٣َحّ... كؤٍىص إٔ أطؤًي رخٍُٜٞ

 
: ٝ أٍىص إٔ أهٍٞ ُٜخ ... طٜ٘يص ك٢ حٍط٤خف

 
 
 

... اٗٔخ ٛٞ ٖٓ ح٧هٌ رخ٧ٓزخد... ٤ُْ حُؼ٬ؽ ٣خ ػ٣ِِط٢ ٓخ ٣ٔ٘ق حُ٘لخء
 ...ٌُٖ حُٜلش ٗؼٔش ٖٓ هللا طؼخ٠ُ ٣ٔ٘لٜخ ٖٓ ٣٘خء ٝ ٣لَٜٓخ ٖٓ ٣٘خء
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ٓخ إٔ حٗلَىص ر٢ ٍح٣ٝش رؼي حُٔلخَٟس كظ٠ رخىٍط٢٘ ٝ حرظٔخٓش هز٤ؼش 
: ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ 

٤ًق ط٤َٔ ح٧ٍٓٞ؟ ... ـ ٛخححح
 

: ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ حٓظـَحد ٝ أٗخ أطٜ٘غ ػيّ حُلْٜ 
ـ ٓخىح طوٜي٣ٖ؟ ػٖ أ٣ش أٍٓٞ طظليػ٤ٖ؟ 

 
: ٍكؼض كخؿز٤ٜخ ىٛ٘ش ٝ ٛظلض 

ٝ أٗخ ٛي٣وظي حُٔوَرش ! َٛ ٓظول٤ٖ ػ٢٘ أهزخٍى ٓغ كٔخّ؟!!! ـ َٓحححححّ
؟ !ٌٓ٘ ُٖٓ رؼ٤ي

 
: حرظٔٔض ٝ هِض 

ٓخ أىٍح٢ٗ أٗي طظ٤ٌِٖٔ ػٖ ... ـ ًخٕ ٣ـذ إٔ طٟٞل٢ ٓئحُي ٌٓ٘ حُزيح٣ش
... ٫ ٢ٗء ؿي٣َ رخًٌَُ... ػ٠ِ أ٣ش كخٍ!... كٔخّ

 
: ٌٓظض ُِلظخص ه٤َٜس ػْ أٍىكض 

... طْ طلي٣ي ٓٞػي ٓغ ٝحُي١... ـ ؿ٤َ أٗٚ
 

: ٛظلض ٍح٣ٝش ك٢ حٓظٌ٘خٍ 
!! أُق ٓزَٝى ٣خ كز٤زظ٢!! ـ ٝ طو٤ُٖٞ ٫ ٢ٗء ؿي٣َ رخًٌَُ؟

 
ط٘خُٝظٚ، ٝ ٗظَص ا٠ُ حَُهْ حُـ٣َذ ... ك٢ طِي حُِلظش ٍٕ ٛخطل٢ حُـٞحٍ

ح١ٌُ ظَٜ ػ٠ِ حُ٘خٗش 
ـ ٖٓ ٣ٌٕٞ ٣خ طَٟ؟ 

 
... ـ أؿ٤ز٢ ٝ ٓظؼَك٤ٖ

 
: أؿزض ك٢ ٛيٝء 

... ـ ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ ٝ ٍكٔش هللا
 



: كٞؿجض ك٤ٖ أؿخر٢٘ ٛٞص ٍؿَ ٖٓ حُطَف ح٥هَ ٛخطلخ 
٤ًق كخُي؟ ! ـ ٛخحح١ َٓحّ

 
حٍطٔٔض ػ٬ٓخص حُل٤َس ٝ حُـلٍٞ ػ٠ِ ٝؿ٢ٜ، كظطِؼض ا٢ُ ٍح٣ٝش 

: ٓظٔخثِش كوِض ك٢ طٌ٘ي 
ٖٓ حُٔظليع؟ ... ـ ػٌٍح

 
! أُْ طؼَك٢٘٤؟ أٗخ ١خٍم! ـ أٝٝٝٝ َٓحّ

 
ػْ طًٌَص إٔ ٢ُ حرٖ ... ُْ ٣زي ٢ُ ُِِٞٛش ح٠ُٝ٧ إٔ ح٫ْٓ ٓؤُٞف ُي١ 

ٓخكَص ػخثِظٚ ا٠ُ أ٣ٌَٓخ ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص، ٝ حٗوطؼض ... ػٔش حٓٔٚ ١خٍم
ػ٬هظ٢ رٚ طو٣َزخ ا٫ ٖٓ ٌٓخُٔخص ه٤َٜس ٓغ ػٔظ٢ ك٢ ح٧ػ٤خى ٝ 

... حُٔ٘خٓزخص
١خٍم حرٖ ػٔظ٢ ٜٓخّ؟؟ !... ـ ١خٍم؟

 
: ؿخءط٢٘ ٟلٌظٚ ػخ٤ُش ٓٔظٜظَس 

حطِٜض رٌُِْٔ٘ ٝ أهٌص ٍهٔي ! ؿ٤ي أٗي طًٌَط٢٘ أه٤َح! ٛٞ رؼ٤٘ٚ... ـ ٗؼْ
! ٓخ ٍأ٣ي ك٢ ٛخطٚ حُٔلخؿؤس؟... ٖٓ ٝحُيطي

 
: حرظٔٔض ػ٠ِ ٠ٓٞ ٝ هِض 

... ـ ؿ٤َٔ ٓ٘ي إٔ طلٌَ ك٢ ٌٓخُٔظ٢
 

: ػْ حٗظزٜض ا٠ُ ٗوطش أػخٍص حٓظـَحر٢ كخٓظطَىص 
! ـ ٌُٖ حَُهْ ح١ٌُ طظَٜ ٓ٘ٚ ٤ُْ ٖٓ أ٣ٌَٓخ

 
: حٍطلؼض ٟلٌظٚ ك٢ أ٢ًٗ رٜلش ٓ٘لَس ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 

كوي ػيص ُو٠خء ر٠ؼش أ٣خّ ك٢ ... ـ ًحى حُٜ٘ق حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُٔلخؿؤس
... ٓؤًٕٞ ػ٘يًْ ٌٛح حُٔٔخء... ِٝٛض ح٤ُّٞ ٛزخكخ... حُزِي

 
ـ َٛ ػٔظ٢ ٜٓخّ ٝ رو٤ش حُؼخثِش ٓؼي؟ 

 
إ هزِظْ حٓظ٠خكظ٢ ... ؿجض رٔلَى١ ٝ ٓؤه٢٠ ر٠ؼش أ٣خّ ػ٘يًْ! ـ ٫ ٫

! رخُطزغ
 

! ٝ حٗلـَ ٟخكٌخ َٓس أهَٟ



ٝ ُي ػ٘ي١ ٤ٜٗذ ... أٍحى ٌٛح حُٔٔخء... ـ حٗظوض ا٤ُي ًؼ٤َح ٣خ ػ٣ِِط٢
!!! رخ١... آهَ ٖٓ حُٔلخؿآص 

 
أؿِوض حُو٢ ٝ ػ٠ِ ٝؿ٢ٜ ػ٬ٓخص ىٛ٘ش ٝ حٓظٌ٘خٍ ٝحٟلش، 

: كخٓظلَٔص ٍح٣ٝش 
ـ ٓخ ح٧َٓ؟ ٓخ ري ِٓ٘ػـش؟ 

 
: طٜ٘يص ٝ أٗخ أهٍٞ 

 
ً٘خ ٛي٣و٤ٖ ك٤ٔ٤ٖٔ هزَ ٓ٘ٞحص، هزَ حُظِح٢ٓ ... ـ اٗٚ حرٖ ػٔظ٢

ٓخكَ ٓغ ػخثِظٚ ا٠ُ أ٣ٌَٓخ، ٝ ُْ ... ٝ ٛٞ ٣ٌز٢َٗ رؼ٬ع ٓ٘ٞحص... ٣ؼ٢٘
٣زيٝ إٔ ... ٗظٌِْ ٌٓ٘ ُٖٓ ٣ٞ١َ، ٝ ٛٞ ح٥ٕ هخىّ ُو٠خء ر٠ؼش أ٣خّ ػ٘يٗخ

 !ٌُٖ ك٢ حطـخٛخص ٓظؼخًٔش... ٬ًٗخ طـ٤َ
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كظ٘خٛض ا٢ُ أٛٞحص ٛخهزش، ٤ِٓص ٖٓ ر٤ٜ٘خ ... ىهِض ٖٓ حُزخد حُلي٣وش
هطؼض ح٠ُ٘ٔٔ ك٢ هط٠ ٝث٤يس ػْ حٍطو٤ض حُيٍؽ ٝ هي . ٛٞص أه٢ ٓخَٛ

! ٣زيٝ إٔ ١خٍم هي َٝٛ... أهٌص ح٧ٛٞحص طظ٠ق أًؼَ
 

... حهظَرض ٖٓ ؿَكش حُـِّٞ
... ـ ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ ٝ ٍكٔش هللا

 
ًخٕ ١خٍم ٣ـِْ ٓغ ًَ ٖٓ أ٢ٓ ٝ . أُو٤ض حُظل٤ش كخُظلض ا٢ُ حُل٠ٍٞ

ٝهق ١خٍم ٝ ٗظَ ا٢ُ ...  ٓ٘ش18أه٢ حُٜـ٤َ ٓخَٛ ح١ٌُ ٣زِؾ ٖٓ حُؼَٔ 
: ٓط٫ٞ 
... ُوي طـ٤َص كؼ٬! ٓخ ح١ٌُ كؼِظٚ ر٘لٔي؟... ٝحححٝ! ـ َٓحّ؟

 
ًخٕ ٣٘ظَ ا٠ُ طٍّ٘ٞط٢ حُٞحٓؼش ٝ ٓظَط٢ حُل٠لخٟش ٝ كـخر٢ ح١ٌُ 

طؤِٓض ري١ٍٝ ه٤ٜٔٚ ... ٣ـط٢ ًظل٢ ك٢ ٢ٗء ًز٤َ ٖٓ حُؼـذ
: ٝ هّٜش ٗؼَٙ حُؼـ٤زش ٝ هِض " حَُٔهّغ"حًٍُِٖٔ ٝ َٓٝحُٚ حُـ٤ِ٘ 

! ـ أٗض أ٠٣خ طـ٤َص ًؼ٤َح
 

ًخٕ هي هطغ ٓ٘ظٜق حُٔٔخكش حُظ٢ طلِٜ٘خ ػ٘يٓخ ٓٔغ ٛٞط٢ أرخىٍ 
: رخُظل٤ش، ٌُ٘ٚ طٞهق كخثَح ػْ هخٍ 

... ـ أطٞهغ أٗي أٛزلض ٫ طٜخكل٤ٖ ٓؼَ أٓي هخُظ٢ ٣ُ٘ذ
 

حُلٔي هلل أٗٚ ... حرظٔٔض ٝ ُِٛص ٍأ٢ٓ ٓٞحكوش ٝ ُٞكض ُٚ ٖٓ رؼ٤ي
ً٘خ ٗظلن ًؼ٤َح ك٢ كظَس حُطلُٞش ٝ ريح٣ش ! حٓظٞػذ حُيٍّ ىٕٝ ٓظخػذ
٣زيٝ أٗٚ كخكع ػ٠ِ حُزؼٞ ٖٓ هيٍطٚ ػ٠ِ ... حُ٘زخد، ٝ ٗلْٜ رؼ٠٘خ ؿ٤يح

! كْٜ ٓخ ٣يٍٝ رَأ٢ٓ
 

: ػخى ا٠ُ أ٣ٌٍظٚ ٝ ٛٞ ٣٫ِحٍ ٣ِٜ ٍأٓٚ ٝ ٢ٔ٣ ٗلظ٤ٚ ٓظؼـزخ 
كؤٗض ٓخُحُض ك٢ ريح٣ش ٗزخري ٝ ! ـ ُْ أطٞهغ إٔ طظلـز٢ رٜخطٚ حَُٔػش

ٗؼَى ؿ٤َٔ ؿيح ٝ ٣ٞ١َ ... أٓخٓي حُلَٛش ٬ُٗط٬م ٝ حُظٔظغ رـٔخُي
... ػ٠ِ ٓخ أًًَ

 



كوي ً٘ض أطزخ٠ٛ ًؼ٤َح رـٔخٍ ٗؼ١َ ٝ ١ُٞٚ ... ١ؤ١ؤص ٍأ٢ٓ ك٢ هـَ
... حُِْٜ حؿلَ ٢ُ... هخٛش ك٢ حُٔ٘خٓزخص حُؼخث٤ِش

 
: رخىٍطٚ أ٢ٓ هخثِش 

٤ًق أٓي ٝ أهٞحطي؟ ... ـ أ٫ طليػ٘خ ػٖ أكٞحٌُْ ٛ٘خى
ٓ٘خء هطزض حَُٜ٘ ... ٌَٗح ػ٠ِ ٓئحُي ٣خ هخُظ٢... ـ رو٤َ ٝ حُلٔي هلل

طويّ ُٜخ ٗخد ٖٓ ٬ُٓثٜخ ك٢ حًَُ٘ش، أ٢ٌ٣َٓ ٖٓ أَٛ . حُٔخ٢ٟ
... ٗخد ٤ْٓٝ ٝ ػخثِظٚ ؿ٤٘ش، ًٔخ أٗٚ ٜٓ٘يّ ٓٔظخُ... ٣ٞٓي١

 
: طزخىُض ٗظَحص ٣ٞ١ِش ٓغ أ٢ٓ حُظ٢ ٓخٍػض رٔئحُٚ 

ـ ٝ َٛ ٛٞ ِْٓٔ؟ 
 

طٌيٍص ٬ٓٓلٚ ٌُ٘ٚ طظخَٛ رؼيّ ح٫ٛظٔخّ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ ك٢ كَؽ، ٓظلخ٤ٗخ 
: ٗظَحط٘خ 

طؼَك٤ٖ ك٢ أ٣ٌَٓخ حُٔـظٔغ ٫ ٠٣غ ... ـ حُلو٤وش ٫ أػَف ٤ٗجخ ػٖ ى٣خٗظٚ
... ٓخ ىحٓخ ٓظلو٤ٖ ٝ ٓ٘ٔـ٤ٖٔ كٌحى ٛٞ حُْٜٔ! حػظزخٍح ُٔؼَ ٛخطٚ ح٧ٍٓٞ

... أٓخ حُٔؼظوي كظِي ك٣َش ٗو٤ٜش
 

ُْ أِٓي إٔ أػِن، ٌُٖ أ٢ٓ حُظ٢ ريأ ٝؿٜٜخ ... حطٔؼض ػ٤ٞٗ٘خ ىٛ٘ش 
: ٣لَٔ ٓؤُظٚ ػخ٤ٗش 

ـ ٝ ٓخ ٍأ١ ٜٓخّ ٝ ٓلٔٞى ك٢ ح٧َٓ؟ 
 

ٌُٖ ٓ٘خء طؤػَص ًؼ٤َح رَك٠ٜٔخ، ... ـ أ٢ٓ ٝ أر٢؟ ػخٍٟخ ه٬٤ِ ك٢ حُزيح٣ش
كظ٠ ... كظيٍٛٞص كخُظٜخ حُٜل٤ش ٝ أَٟرض ػٖ حُطؼخّ ػْ كخُٝض ح٫ٗظلخٍ

... ٝحكوخ أه٤َح
 

ُْ طٌٖ ... اٜٗخ طٌزَ أهخٛخ رٔ٘ش ٝحكيس! ٓ٘خء؟... ُْ أًٖ أٛيم ٓخ أٓٔغ
هي هظٔض طؼ٤ِٜٔخ حُؼخ١ٞٗ ك٤ٖ ٓخكَص ػخثِظٜخ ا٠ُ أ٣ٌَٓخ رٔزذ كٍٜٞ 

ًخٗض كظخس ؿخ٣ش ك٢ ... ػ٢ٔ ٓلٔٞى ػ٠ِ ػوي ػَٔ ٓـ١َ ٛ٘خى
ٝ أًًَ إٔ َٓحٛوظٜخ ُْ طَٔ رٜيٝء ك٤ٖ . ٓ٘خًٔش ٝ ٓ٘طِوش... حُـٔخٍ

كوي حٗوطؼض ! ٌُٖ ٣زيٝ إٔ كخُظٜخ حُىحىص طؼو٤يح ٛ٘خى... ًخٗض ك٢ حُزِي
ػٖ حُيٍحٓش رؼي إٔ أطٔض رٜؼٞرش رخُـش ىٍحٓظٜخ حُؼخ٣ٞٗش، ٝ حُظلوض 

... رخُؼَٔ ًٌَٔط٤َس ك٢ ًَٗش ٜٓٔش ٛ٘خى
: ٓؤُظٚ أٗخ ٛخطٚ حَُٔس 
ـ ٝ ٤ًق كخٍ ٓخٍس؟ 



 
رؼي ًَ ٛخطٚ ح٤ُٖ٘ٔ طَكٞ حُظؤهِْ ٓغ حُـٞ ! اٜٗخ ٓظؼزش كوخ... ـ ٓخٍس

ٝ هي ُزٔض حُلـخد ... ك٢ أ٣ٌَٓخ، ك٢ٜ حٗطٞحث٤ش ٝ ٓ٘ؼُِش ػٖ أهَحٜٗخ
حُؼ٤ٖ ك٢ أ٣ٌَٓخ ٣ٔظٞؿذ حٌُؼ٤َ ٖٓ حَُٔٝٗش ٬ُٗيٓخؽ ... ٓؼِي! ٓئهَح

ٝ ا٫ كٔ٘خًَ ًؼ٤َس ٓظٌٕٞ ك٢ ... ك٢ حُٔـظٔغ ٝ ريء ك٤خس ؿي٣يس
! ح٫ٗظظخٍ

 
حُلٔي هلل إٔ ٓخٍس ُْ طظـ٤َ ٝ كخكظض ػ٠ِ ى٣ٜ٘خ ... ط٘لٔض حُٜؼيحء

ُْ ... ٣خ كز٤زظ٢ ٣خ ٓخٍس. ك٢ٜ أ٠٣خ ًخٗض ٛي٣وش ٓوَرش ٢ُ! ٛ٘خى
طٔظطغ إٔ طظؼٞى ػ٠ِ ٢ٔٗ حُؼ٤ٖ ح١ٌُ ُْ ٣٘خٓذ ١زؼٜخ حَُه٤ن ٝ 

... حُوـٍٞ
 

: حُظلض ا٢ُ ػخ٤ٗش ٝ هخٍ 
... حٗظ١َ... ـ ً٘ض هي أك٠َص ُي رؼٞ حُٜيح٣خ

... كظلظٚ ٝ حُؼ٤ٕٞ طظخرؼ٢٘. ؿٌد كو٤زظٚ ٝ أهَؽ ٓـِلخ هخٛخ ٝ ٓي٢ٗ رٚ
ًخٕ ٣لظ١ٞ ػيىح ٖٓ حُؤٜخٕ ح٤٠ُوش ريٕٝ أًٔخّ ًحص ح٧ُٞحٕ حُٜخهزش، ٝ 

ٝ ! رِٜش" حٌُٝم ح٤ُِْٔ"َٓٝح٫ ًح ٌَٗ ػـ٤ذ ٫ ٣ٔض ا٠ُ ٓخ أػظزَٙ 
ٗظَص ا٤ُٚ ... أهَح١ ٝ أىٝحص ُظ٤٣ِٖ حُ٘ؼَ... ػيىح آهَح ٖٓ ح٩ًٔٔٞحٍحص

: ٓزظٔٔش، كزخى٢ٍٗ هخث٬ 
ٌُٖ ٣زيٝ ... ـ أٍىص إٔ أكخؿجي رآهَ حُظو٤ِؼخص ح٤ٌ٣َٓ٧ش ك٢ ػخُْ ح٣ُ٧خء

... حُـي٣ي" ًُِٞي"أٗي ٫ ط٣َي٣ٜ٘خ، أٝ رخ٧كَٟ ٫ أظٜ٘خ ٓ٘خٓزش 
 

: أػيص ا٤ُٚ حُٔـِق كظِٔٔٚ ٓظ٠خكٌخ ٝ هخٍ 
! ٣زيٝ أٗٚ ٤ُْ ٖٓ ٤ٜٗزي... ـ ٫ رؤّ

 
ًخٕ ٣زيٝ ػ٤ِٚ حُلِٕ ٝ ح٧ٓق ٧ٕ ٓلخؿؤطٚ ُْ طَم ٢ُ كوِض ٓـ٤َس 

: حُٟٔٞٞع 
٤ًق ط٤َٔ ح٧ٍٓٞ ٓؼي؟ ... ـ حُْٜٔ، ١ٔ٘خ ػ٘ي

 
: حَٗ٘كض أٓخ٣ٍَٙ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 

ٝ هي كظلض ٓئهَح ٌٓظزخ ... ـ ُوي طوَؿض ٌٓ٘ ٓ٘ش طو٣َزخ ٖٓ ٤ًِش حُظـخٍس
ٝ ح٧ٍٓٞ ط٤َٔ رٌَ٘ َٓٝ ٝ ... ٓغ رؼٞ أٛيهخث٢ ٬ُٓظ٤َحى ٝ حُظٜي٣َ

... حُلٔي هلل
 
 



َٓص حَُٜٔس ك٢ أكخى٣غ ػخث٤ِش ٓٔظؼش ٝ هي حٓظؼيٗخ حٌُؼ٤َ ٖٓ ح٣ًٌَُخص 
ٌُٖ هِز٢ ًخٕ ٓ٘وز٠خ ؿَحء ٓخ ... حُٔ٘ظًَش حُظ٢ ط٠لٌ٘خ ٝ ط٤ِٔ٘خ

ِٝٛض ا٤ُٚ كخٍ أر٘خء ػٔظ٢ ٖٓ أػَ حُظـَد ٝ ٓلخُٝش ح٫ٗيٓخؽ ك٢ ٓـظٔغ 
... ه٤ٔٚ ٓوظِلش ٝ أِٓٞد ك٤خطٚ ٓوظِق

 
ظ٘٘ض ... ك٢ حُٜزخف حٓظ٤وظض ًخُؼخىس، ٝ حٓظؼيىص ٌُِٛخد ا٠ُ ح٤ٌُِش

أ٢٘ٗ ً٘ض أ٠ُٝ حُٔٔظ٤وظ٤ٖ، ٌُٖ ك٤ٖ ىهِض ا٠ُ حُٔطزن ٝؿيص ١خٍم 
ٍكؼض كخؿز٢ ىٛ٘ش ٝ أٗخ ... ٣ظ٘خٍٝ اكطخٍٙ ٝ أ٢ٓ طوّٞ رظل٤٠َ اكطخ١ٍ

: أك٤٤ٜٔخ كوخٍ 
كؼ٢ِ حؿظ٘خّ ًَ ُلظش ... ـ طؼٞىص ػ٠ِ ح٫ٓظ٤وخظ رخًَح ٌٓ ريأص حُؼَٔ

! ك٤ٔخ ٣٘لغ
 

ٗظَص ا٤ُٚ ك٢ اػـخد، ػْ ط٘خُٝض اكطخ١ٍ ػ٠ِ ػـَ ٝ هٔض ٓـخىٍس 
: كِلو٢٘ هخث٬ 

... ـ حٗظظ٢٘٣َ ٓآط٢ ٓؼي
 

: حُظلظض ا٤ُٚ ٓٔظـَرش كوخٍ 
... ـ أػِْ أٗي ًحٛزش ا٠ُ ح٤ٌُِش، ٓؤِٝٛي ػْ أط٠٘ٔ ه٬٤ِ ك٢ حُٔي٣٘ش

 
: ٗظَص ا٠ُ أ٢ٓ حُظ٢ ِٛص ٍأٜٓخ ٓ٘ـؼش ٝ هخُض 

... ـ ٣ٞٓخ ٓؼ٤يح ٌُٔخ
 

!! ٤ًق ٓؤهَؽ ٓؼٚ ٝكيٗخ ٝ ٛٞ ٤ُْ ٖٓ ٓلخ٢ٍٓ؟... ٣خ ا٢ُٜ
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أكغ ح٤َُٔ ٝ أٗخ ٫ ... هَؿض ٖٓ حٍُِٔ٘ ك٢ هطٞحص ٝحٓؼش ٝ ػ٠٣َش
: أ١ُٞ ػ٠ِ ٢ٗء ٝ ١خٍم ػ٠ِ اػ١َ ٣لخٍٝ حُِلخم ر٢ ك٢ ٓزخه٢ 

... حٗظظ٢٘٣َ... ػ٠ِ ِٜٓي... ـ َٓحّ
 

: هِض ىٕٝ إٔ أُظلض 
إ ً٘ض ... أهخف إٔ أطؤهَ ػ٤ِٜخ... ـ ُي١ ٓٞػي ٓغ ٛي٣وظ٢ أٓخّ ح٤ٌُِش

... ط٣َي حُظِ٘ٙ ك٬ رؤّ، أٍحى ٫كوخ
 

: ُلن ر٢ رَٔػش ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 
ٌُٖ ظ٘٘ض أٗٚ ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗظليع ... ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أطِ٘ٙ ك٤ٔخ رؼي... ـ ٫، ٫

... ػ٠ِ حُط٣َن ه٬٤ِ
 

ٓخ ح١ٌُ ٣َ٣ي إٔ ٣ليػ٢٘ رٚ؟ أُْ ٗظليع ١ٞحٍ حَُٜٔس ك٢ ح٤ُِِش 
حُٔخ٤ٟش؟ 

أّ ُي٣ٚ ٓلخؿآص ؿي٣يس؟؟ 
 

: ًخٕ ٤ٔ٣َ ا٠ُ ؿخٗز٢ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 
أ٤ُْ ًٌُي؟ ... ٌُ٘٘خ ك٢ حُيحهَ ُْ ٗظـ٤َّ... ـ ٍرٔخ طـ٤َّ ًَ ٓ٘خ ك٢ ٌِٗٚ

 
: طٜ٘يص ٝ أٗخ أٗظَ ا٠ُ ٌِٗٚ ح١ٌُ ٣ؼ٤َ ك٤َط٢ ... ططِغ ا٢ُ ٝ ٛٞ ٣زظْٔ

كبٕ ُْ طٌٖ هي طـ٤َّص ا٠ُ ح٧ك٠َ كٖٔ أهق ح٧َٟحٍ إٔ ٫ ... ـ آَٓ ًُي
... طٌٕٞ هي طـ٤َص

 
: ٟلي رٜٞص ػخٍ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 

!! ـ ٣زيٝ أٗي كٌٔض ػ٢ِ رؤ٢٘ٗ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ إًٔٞ هي طلّٔ٘ض أٝ ٠ٗـض
 

ػْ أهٌ ٣ليػ٢٘ ػٖ حُٜ٘خىحص حُظ٢ طلَٜ ػ٤ِٜخ، ٝ ػٖ حُظَرٜخص 
حُظطز٤و٤ش حُظ٢ هخّ رٜخ ك٢ ًَٗخص ًزَٟ ٝ ٤ًق أٗٚ حًظٔذ هزَس ٣لٔي 

... ػ٤ِٜخ ك٢ كظَس ٝؿ٤ِس رل٠َ كزٚ ُؼِٔٚ ٝ اطوخٗٚ ُٚ رَ اريحػٚ ك٤ٚ



 
ًخٕ ٣ظليع رٌَ كٔخٓش ًؤٗٚ ٣ؼَٝ ػ٢ِ َٓ٘ٝػخ ٝ أٗخ ٓؤهّٞ 

أٝ ًؤ٢٘ٗ ٍث٤ٔظٚ ك٢ حُؼَٔ ٝ ٛٞ ٣لخٍٝ اه٘خػ٢ رـيٝحٙ ٝ ... رظ٣ِٞٔٚ
٢ٌُ٘٘ ً٘ض أكٌَ ك٢ ... ً٘ض أِٛ ٍأ٢ٓ ر٤ٖ حُل٤٘ش ٝ ح٧هَٟ!!!... أ٤ٔٛظٚ

! ٣َ١وش أطوِٚ رٜخ ٖٓ ٍكوظٚ هزَ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ح٤ٌُِش
 

ِٝٛض ا٠ُ ٓلطش حُلخك٬ص كوخ١ؼظٚ ىٕٝ إٔ أى١ٍ، ٢٘ٗ٧ أ٬ٛ ُْ أًٖ 
: أٛـ٢ رخٗظزخٙ طخّ ٧كخى٣ؼٚ 

أٓخ أٗخ ك٤ٌِظ٢ ... ـ أظٖ أٗي ٓظٔظط٢ حُلخكِش حُٔظـٜش ا٠ُ ًَِٓ حُٔي٣٘ش
... ٌُح أظ٘٘خ ٓ٘لظَم ٛ٘خ. ك٢ ح٫طـخٙ ح٥هَ

 
ٓؤِٝٛي ا٠ُ ح٤ٌُِش ػْ أػٞى، كؼ٠ِ أ٣ش كخٍ ٫ أظٖ حُٔل٬ص ... ـ ٫ ٣ْٜ

... طلظق هزَ ٓخػش ٖٓ ح٥ٕ
 

ظَ ٛخٓظخ ُِلظخص ًؤٗٚ ٣لٌَ ك٢ حُؼٞىس ا٠ُ . ؿخءص حُلخكِش كٜؼيٗخ
ٌُ٘ٚ ػيٍ أه٤َح ... كي٣ؼٚ ػٖ ٓٔظوزِٚ ح٢ُٜ٘ٔ حُٞحػي ٝ ًَٗظٚ حُوخٛش

: ػٖ ٍأ٣ٚ ٝ ٗظَ ا٢ُ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 
! أٗض ٓظـ٤َس ٖٓ ٗخك٤ظ٢... ـ َٓحّ

 
: ٗظَص ا٤ُٚ ٓٔظٌَ٘س 

ـ أٗخ؟ ٓظـ٤َس ٖٓ ٗخك٤ظي؟؟ ُْ طوٍٞ ٌٛح؟ ٛل٤ق أٗ٘خ ُْ ِٗظن ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص 
ٌُح ٖٓ حُطز٤ؼ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ًَ ٓ٘خ طـ٤َ ك٢ ٣َ١وش طل٤ٌَٙ ٝ ٢ٔٗ ... ٣ٞ١ِش
حٗط٬هظ٢ ٓغ ... أٗخ ٓؼ٬ ك٤خط٢ ًِٜخ طـ٤َص ٌٓ٘ ػ٬ع ٓ٘ٞحص... ػ٤٘ٚ

حٛظٔخٓخط٢ ٫ أهٍٞ أٜٗخ ٜٗيص ... ح٤ٌُِش ٝ حُلـخد ًخٗض حٗط٬هش ؿي٣يس
حٗو٬رخ ؿ٣ٌٍخ، ٢ٌُ٘٘ طؼٔوض أًؼَ ك٢ حُؼوخكش حُي٤٘٣ش ٝ طط٣َٞ حُٜٔخٍحص 

ُْ ... ٖٓ حُطز٤ؼ٢ أ٢٘ٗ ُْ أػي طِي حُز٘ض حُٔ٘خؿزش ٝ حُظِوخث٤ش... حٌُحط٤ش
ٝ ... طؼي حَُٝح٣خص حُز٤ٔ٤ُٞش ط٘ـَ ًَ أٝهخص كَحؿ٢ ٝ ٫ ح٧ُؼخد ح٣َُخ٤ٟش

هخٛش ك٢ ...  ٓ٘ٞحص5هي ٣ٌٕٞ ٓلخؿجخ إٔ ٫ ٣ظـ٤َ ح٩ٗٔخٕ ه٬ٍ أًؼَ ٖٓ 
كظَس ... ٛخطٚ حُلظَس ٖٓ حُؼَٔ، ٝ ٢ٛ كظَس ح٠ُ٘ؾ حُل١ٌَ ٝ حُؼخ١ل٢

ٝ ٖٓ حُْٜٔ إٔ ٣وَؽ ٜٓ٘خ ٝ ٛٞ ٝحع ... كٔخٓش ٝ ٛخٓش ك٢ ك٤خس ًَ كَى
... ٝ هي كيى ٣َ١وٚ ٝ أٛيحكٚ ٖٓ حُل٤خس... رٔخ ٣َ٣ي ٛ٘ؼٚ ك٢ حُٔٔظوزَ

 
: ًخٕ ٣ٔظٔغ ا٢ُ ك٢ حٛظٔخّ ػْ حرظْٔ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ ك٢ ك٤ٖ٘ 

ـ ً٘ض ىحثٔخ رخُ٘ٔزش ا٢ُ َٓحّ حُٜـ٤َس حُظ٢ ط٘خ٢ًٍ٘ حُيػخرخص ٝ 
ٝ ً٘ض أط٠٘ٔ ... ٝ حُظ٢ أٓظٔظغ رخُلي٣غ ا٤ُٜخ ُٔخػخص ٣ٞ١ِش... حُٔوخُذ



... ٌُٖ ٣زيٝ أ٢٘ٗ أهطؤص حُظوي٣َ... إٔ أٍحى ر٘لْ حَُٝف
 

: حرظٔٔض ري١ٍٝ ٝ أٗخ أهٍٞ 
ـ ٝ أٗض ً٘ض ٢ُ ح٧م ح٧ًزَ ح١ٌُ ٣لْٜ ك٢ ًَ ٢ٗء ٝ ٣ي٢٘٘ٛ رؤكٌخٍٙ 

ٝ ا٫ ُٔخ ًخٗض ... ٌُٖ حُِٖٓ ٫ ٣ظٞهق ػ٘ي حُِلظخص حُظ٢ ٗلزٜخ... حُٔزيػش
٣ٌل٢ أٗ٘خ ػ٘٘خ ١لُٞش َٓكش ٝ ٤ِٔٓش ٝ رو٤ض ُ٘خ ٜٓ٘خ ٣ًًَخص ! ح٣ًٌَُخص

... ؿ٤ِٔش
 

... طِلظض رخكؼش ػٖ ٍح٣ٝش، ٌُٖ ُْ ٣ٌٖ ُٜخ أػَ... ُِٗ٘خ أٓخّ ح٤ٌُِش
٫ ٣ِحٍ أٓخٓ٘خ رؼٞ حُٞهض كظ٠ طزيأ ... ـ ٣زيٝ إٔ ٛي٣وظي ُْ طؤص رؼي

حُٔلخَٟحص، ٓخ ٍأ٣ي ك٢ ٗؤهٌ ًؤ٤ٖٓ ٖٓ حُوٜٞس ك٢ حٌُخك٤ظ٣َ٤خ؟ 
 

ُِٛص ٍأ٢ٓ ٓؼخٍٟش ٝ أٗخ أىٍٝ رؼ٢٘٤ ك٢ أٗلخء حُٔخكش ػ٢ِ٘ أُٔق 
: اكيٟ حُلظ٤خص 

... ٌُٖ ٛي٣وظ٢ هي طؤط٢ ك٢ أ٣ش ُلظش... ـ ٌَٗح ُي
 

: ِٛ ًظل٤ٚ ٓٔظِٔٔخ 
... ـ ًٔخ ط٘خث٤ٖ

 
: ُْ ٣طَ ٛٔظٚ هزَ إٔ ٣وٍٞ 

ً٘ض ١ٞحٍ حُٞهض ك٢ حُطخثَس ه٬ٍ ٍكِظ٢ ٖٓ أ٣ٌَٓخ أكخٍٝ ... ـ أطي٣ٍٖ
... ٤ًق طَحى طٜزل٤ٖ رؼي ًَ ٌٛٙ ح٤ُٖ٘ٔ... طو٤َ ٬ٓٓلي أٓخ٢ٓ

 
: حرظٔٔض ٝ أٗخ أٓؤُٚ 

ـ ٝ ٤ًق ًخٗض حُ٘ظ٤ـش؟ 
 

: ٓخٍ كـؤس ػ٠ِ أ٢ًٗ ٝ ْٛٔ 
... ـ أؿَٔ رٌؼ٤َ ٓٔخ طٞهؼض

 
... طَحؿؼض ك٢ كًَش ؿ٣ِ٣َش ٧رظؼي ػ٘ٚ ٢ٌُ٘٘ ُْ أػِن ػ٠ِ ػزخٍطٚ طِي

، "ػ٬هش ػخى٣ش ر٤ٖ أر٘خء حُؼْ"ٍؿْ أٜٗخ ُْ طٌٖ ٓ٘خٓزش ؿيح ُٔخ أػظزَٙ 
... ٢٘ٗ٧ ك٤ٖ حٓظيٍص ٧إٗزٚ ُٔلض ٗوٜخ ٓخ ػ٠ِ ه٤ي هطٞحص ٓ٘خ

 
ٌُٖ ُٔٞء كظ٢ ًخٕ ... ُْ أطٞهغ إٔ أٍٟ كٔخّ ًحى حُٜزخف ك٢ ح٤ٌُِش 

ًخٕ ٣٘ظَ ا٠ُ ... ٛٞ ٖٓ ٣وق ػ٠ِ ح٤َُٛق ػ٠ِ حُـخٗذ ح٥هَ ٖٓ حُ٘خٍع



ُٔض أى١ٍ ًْ ٠٠ٓ ٖٓ ... ١خٍم ٝ هي ػوي كخؿز٤ٚ ك٢ هِن ٝحٟق
٣خ ا٢ُٜ ٓخ ح١ٌُ ٣يٍٝ رَأٓٚ ك٢ ٛخطٚ ... حُٞهض ػ٠ِ ٝهٞكٚ ٛ٘خى

! حُِلظخص؟
 

ٌُ٘ٚ أٗخف رٞؿٜٚ ٝ حرظؼي ك٢ ... إٔ ٣ٔظٟٞق... حٗظظَص إٔ ٣وظَد ٓ٘خ
... هطٞحص ٣َٓؼش

رخص ٝحٟلخ أٗٚ ٫كع ٓؼخِٓش ١خٍم حُوخٛش ٢ُ ٝ حُظ٢ طيٍ ػ٠ِ هيٍ ٖٓ 
 !!حُل٤ٔ٤ٔش ر٤٘٘خ
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! أه٤َح ظَٜص ٍح٣ٝش
ٗظَص ا٢ُ ٖٓ رؼ٤ي ٝ ٢ٛ طظٔخءٍ ك٢ َٓٛخ ػٖ حُ٘خد ح١ٌُ ٣وق 

ٓؼ٢ ٝ ٛٞ ُْ ٣ظٞهق ػٖ حُلي٣غ ٌٓ ِٝٛ٘خ ٝ أٗخ ٓ٘ـُٞش ػ٘ٚ رخ٤ُٜٔزش 
... حُظ٢ كِّض ر٢ رؼي إٔ ٍآٗخ كٔخّ ٝ حَٜٗف ؿخٟزخ

 
حٗظظَص إٔ طؤط٢ ا٢ُ ٍح٣ٝش ػ٠ِ حُلٍٞ، ٌُٜ٘خ ُؼـز٢ حُ٘ي٣ي، ؿ٤َص 

!! ٝؿٜظٜخ ٝ ٠ٓض ٗلٞ رخد ح٤ٌُِش
! ٓخًح ىٛخٛخ؟ أُْ ط٢َٗ؟

... ٓٔظل٤َ! ٌُٜ٘خ ٗظَص ٗخك٤ظ٢
 

... ـ حٗظظ٢َٗ ُلظش
حٗطِوض اػَٛخ ىٕٝ إٔ أٗظزٚ ا٠ُ أ٢٘ٗ هخ١ؼض ١خٍم َٓس أهَٟ ه٬ٍ 

... كي٣ؼٚ حُٔ٘ٞم ػٖ ٓـخَٓحطٚ ك٢ أ٣ٌَٓخ
 

... حٗظظ١َ... ٍح٣ٝش... ـ ٍح٣ٝش
 

: طٞهلض ُظِو٢ حُظل٤ش ٝ أٗخ أُٜغ 
أُْ ط٢٘٣َ؟ ... ـ ً٘ض أٗظظَى

 
... ـ ر٠ِ ٝ ٌُ٘ي رْ ط٢ٌٗٞ رٔلَىى كِْ أٗؤ حُظيهَ

 
!!! ـ أٗخ ك٢ حٗظظخٍى ٢ً طو٢٘٤ِٜ ٖٓ ٛلزظٚ ٝ أٗض ٫ ط٣َي٣ٖ حُظيهَ

 
ٟلٌض ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طٔظٔغ ا٠ُ هٜظ٢ ٓغ حرٖ ػٔظ٢ ح١ٌُ أَٛ ػ٠ِ 

... َٓحكوظ٢
ٝ ُْ ٣٘ؤ كظ٠ إٔ ٣ِْٔ ػ٢ِ رَ ... ـ ٝ ح٤ُٜٔزش إٔ كٔخّ ٍآٗخ ٓؼخ

! حَٜٗف ؿخٟزخ
 

٤ًق ً٘ض ٓظظَٜك٤ٖ إ ً٘ض ُٔلظٚ ٍكوش كظخس أهَٟ ... ـ ١زؼخ
رٔلَىٛٔخ؟ 



 
: طٜ٘يص ٝ هِض 

ـ ح٤ُٜٔزش ح٧ًزَ ٢ٛ إٔ ١خٍم ٣ؼظز٢َٗ ٓؼَ أهظٚ حُٜـ٤َس ٝ ٣ؼخ٢ِ٘ٓ ىٕٝ 
! طللع

 
: ٗظَص ا٢ُ ٍح٣ٝش ٓظٌٌ٘ش 

! ـ ٓؼَ أهظٚ حُٜـ٤َس؟ َٛ أٗض ٓظؤًيس؟
 

: ُِٛص ٍأ٢ٓ ر٘يس ٝ أٗخ أإًي 
أٗض ٫ طٜيه٤ٖ؟ ُوي ًخٕ ١ٞحٍ حُط٣َن ٣ليػ٢٘ ػٖ ... ـ ٗؼْ ٣خ ٍح٣ٝش

... ٝ ٤ًق أٗٚ كخٍٝ إٔ ٣ظو٤َ ٤ًق طـ٤َص... ١لُٞظ٘خ ٝ ٣ًًَخط٘خ حُٔ٘ظًَش
 

: ريح ػ٠ِ ٍح٣ٝش ػيّ ح٫هظ٘خع 
... أٗض ٫ طؼَك٤ٖ ٤ٗجخ ػٖ ٗٞح٣خٙ ٝ هزخ٣خ ٗلٔٚ... ـ ٌٛح ٫ ٣ؼ٢٘ ٤ٗجخ

 
: ػْ هخُض رٜٞص ٌٓظّٞ ٝ ٢ٛ ط٘ظَ ٍٝحث٢ 

... ـ ٣خ أ٬ٛ ٝ ٬ٜٓ
 

: حُظلظض كٞؿيص ١خٍم هي حهظَد ٓ٘خ ٝ رخى٢ٍٗ ك٢ ػظخد 
ػْ أ٫ طؼَك٢٘٘٤ رٜي٣وظي؟ ... ـ أ٣ٖ ًٛزض ٣خ َٓحّ؟

 
ػَكظٜٔخ رَٔػش ػْ طظخَٛص رخُلي٣غ ٓغ ٍح٣ٝش كٍٞ أكي حَُٔحؿغ ح١ٌُ 

: حُظلظض ا٠ُ ١خٍم ٓؼظٌٍس ٝ هِض . ٣ـذ إٔ أَٓ ٫ٓظ٬ٓٚ ٖٓ حٌُٔظزش
... أٍحى ٫كوخ... أظ٢٘٘ ٓؤىهَ ا٠ُ حٌُٔظزش ح٥ٕ... ـ آٓلش ٣خ ١خٍم

 
: حرظْٔ ك٢ طلْٜ 

... أٍحى ػ٠ِ حُـيحء... ٝ حٗظز٢ٜ ا٠ُ ٗلٔي... كظخ ٓٞكوخ... ـ كٖٔ
 

: ِٛص ٍح٣ٝش كخؿز٤ٜخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ ػوش 
!!! ٗظَحطٚ ا٤ُي ٤ُٔض ر٣َجش حُزظش... أٗض ك٢ ٓؤُم... ـ َٓحّ

 
 

حُظو٤٘خ ىح٤ُش ك٢ ٓخكش ح٤ٌُِش ك٠ًَض ٗلٞٛخ ٧هزَٛخ رٔخ كَٜ ٓغ 
: ٝ هظٔض ٍٝح٣ظ٢ رو٢ُٞ . كٔخّ

أ٤ُْ ٣ظخرغ طَرّٜٚ ك٢ ... ـ ُْ أطٞهغ أريح إٔ أٍٟ كٔخّ ٛ٘خ ح٤ُّٞ



حُٔٔظ٘ل٠ ح٣ًَُِٔش؟ 
 

: حرظٔٔض ىح٤ُش ك٢ أٓق ٝ هخُض 
٣خ ! ٌُ٘ٚ ؿخء ه٤ٜٜخ ح٤ُّٞ ٤َُحى هزَ حٌُٛخد ا٠ُ حُٔٔظ٘ل٠... ـ ٗؼْ

ًخٕ ػخُٓخ ػ٠ِ ح٫طٜخٍ رٞحُيى ٌٛح حُٔٔخء ُظلي٣ي ! ٧ه٢ ح٤ٌُٖٔٔ
... حُٔٞػي

 
... أكٔٔض رخ٠ٓ٧ ٨ُُْ ح١ٌُ ٓززظٚ ُلٔخّ

َٛ ٣ـ٤َ ٍأ٣ٚ ر٘ؤٕ ُوخء ٝحُي١ ك٢ ٜٗخ٣ش ! ُوي أكٔيص ًَ ٢ٗء
ح٧ٓزٞع؟ 

 
ُْ ... ٫ ًٗذ ٢ُ ك٤ٔخ كَٜ! ـ أهْٔ ُي ٣خ ٍح٣ٝش أ٢٘ٗ ُْ أهٜي ا٬٣ٓٚ

ٌُ٘ٚ أَٛ ٝ ُْ أؿي ٤ِٓٝش ُِو٬ٙ ... أٍىٙ أ٬ٛ إٔ ٣َحكو٢٘ هخٍؽ حٍُِٔ٘
ٚ٘ٓ ...

 
: أ٣يط٢٘ ٍح٣ٝش هخثِش 

ـ أك٢ٜٔ كٔخّ أٗٚ حرٖ ػٔظٜخ ٝ ُْ ٣َٛخ ٌٓ٘ أًؼَ ٖٓ هْٔ ٓ٘ٞحص ٌُح 
كٜٞ ٣ظَٜف رزؼٞ حُـَحرش ٝ ٤ُْ ك٢ هخٓٞٓٚ كيٝى َٗػ٤ش ُِؼ٬هش ر٤ٖ 

... ح٧هخٍد ٖٓ حُـ٤ٖٔ٘ هخٛش أٜٗٔخ أٛيهخء ١لُٞش
 
 

ػيص ا٠ُ حٍُِٔ٘ رؼي ٣ّٞ ٓظؼذ ٗل٤ٔخ ٝ ؿٔي٣خ ٖٓ حُٔلخَٟحص ٝ ٖٓ 
حُظل٤ٌَ ك٢ ٟٝغ كي ُطخٍم كظ٠ ٫ طظٌٍَ كخىػش ح٤ُّٞ ك٢ ٓٔظوزَ 

... ح٣٧خّ
ىهِض ا٠ُ حُٔطزن ٓزخَٗس ك٤غ ٝؿيص أ٢ٓ طؼي ١ؼخّ حُؼ٘خء 

ـ َٛ ػخى ١خٍم؟ 
 

اٗٚ ٓغ ٓخَٛ ك٢ ؿَكظٚ ٣ـَرخٕ ُؼزش حُل٤ي٣ٞ حُظ٢ أك٠َٛخ ُٚ ٖٓ ... ـ ٗؼْ
َٛ ط٣َي٣ٖ ح٠ٗ٫ٔخّ ا٤ُٜٔخ؟ ... أ٣ٌَٓخ

 
: ُِٛص ٍأ٢ٓ ٗخك٤ش ٝ أٗخ أهٍٞ 

! ٫ أ٣ٍي إٔ ٣وَؽ ٓؼ٢ ١خٍم رؼي ح٥ٕ! أ٢ٓ، ٛ٘خى ٌِٓ٘ش... ـ ٫ أريح
 

: ٗظَص ا٢ُ أ٢ٓ ٓظؼـزش 
! ًٔخ أٌٗٔخ ٛي٣وخٕ ٌٓ٘ ١لُٞظٌٔخ... ـ ٌُ٘ٚ حرٖ ػٔظي ٝ ٛٞ ك٢ ٤ٟخكظ٘خ



 
ٝ ًِٔش ٛيحهش ُْ ... ٌُ٘٘خ ًزَٗخ ح٥ٕ... ً٘خححح أٛيهخء ١لُٞش... ـ ٗؼْ ٣خ أ٢ٓ

٤ًق ٣زيٝ ٢ٌِٗ ٝ ... ٣ؼي ُٜخ ٓؼ٠٘ ك٢ ٌٛح حُٖٔ ر٤ٖ حُ٘خد ٝ حُلظخس
َٛ ٣ـذ إٔ أَٓى ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٣َٔ ! أٗخ أ٢٘ٓ ك٢ حُ٘خٍع ٓغ ٗخد؟

ًٔخ أٗٚ !! اٗٚ ٛي٣ن ١لُٞش ٝ ٫ ٢ٗء ر٤٘٘خ: ر٢ هٜش ك٤خط٢ ٝ أٍىى 
... طٔزذ ك٢ ٌِٓ٘ش ٓغ كٔخّ

 
ـ َٛ طٌِٔخ؟ 

 
... كٔخّ حَٜٗف ؿخٟزخ ٧ٗٚ ٍأٟ ١خٍم ٣ٕٞٗٞ ك٢ أ٢ًٗ... ـ ٫ أريح

 
َٛػض ا٢ُ أ٢ٓ ُظولق ػ٢٘ كخٓظطَىص ٝ ... هِض ًُي ٝ حٗلـَص رخ٤ًش

: ىٓٞػ٢ ط٤َٔ ػ٠ِ هي١ 
ـ ٓخ ح١ٌُ ٣وُٞٚ ػ٢٘ ح٥ٕ ٝ ٓخًح ٣ظٖ ر٢؟ رَ ٍرٔخ ٣ـ٤َ ٍأ٣ٚ ك٢ ٓٔؤُش 

! ح٫ٍطزخ١ رَٓظٜخ
 

ك٢ طِي حُِلظش ىهَ ١خٍم ا٠ُ حُٔطزن ٝ ٓخ إ ٍآ٢ٗ رخ٤ًش كظ٠ ؿَٟ 
: ا٢ُ ٝ أٓٔي ر٤ي١ ٝ ٛٞ ٣ٜظق 

! ٓخ ري طز٤ٌٖ؟... كز٤زظ٢... ـ َٓحّ
 

: ٓلزض ٣ي١ ك٢ كيس ٝ َٛهض 
! حرظؼي ػ٢٘... ـ أٍؿٞى
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َّٔ ك٢  طَحؿغ ١خٍم ا٠ُ حُوِق ٝ ػ٠ِ ٝؿٜٚ ػ٬ٓخص حٌٍُٛٞ، ٝ طٔ
ؿط٤ض ٝؿ٢ٜ رٌل٢ ٝ أؿٜ٘ض رخُزٌخء ٖٓ ؿي٣ي ... ٌٓخٗٚ ٫ ٣زي١ كَحًخ

: ٝ أٗخ أطٔظْ ك٢ أٓق 
٢ٌُ٘٘ ك٢ ١ٍٝش، ٝ أٗض ط٠ؼ٢٘ ... ُْ أهٜي اٛخٗظي... ـ آٓلش ٣خ ١خٍم

! ك٢ ٓٞحهق ٓلَؿش
 

: ٗظَ ا٢ُ ؿ٤َ ٜٓيم 
! ٛيه٢٘٤ ُْ أهٜيى ا٣ٌحءى أريح! ٤ًق؟! ـ أٗخ أٟؼي ك٢ ٓٞحهق ٓلَؿش؟

 
: ٍرظض أ٢ٓ ػ٠ِ ًظل٢ ٜٓيثش ػْ هخُض ٢ٛٝ طْٜ رٔـخىٍس حُٔطزن 

... ـ أطًٌَٔخ ُظل٬ ٓٞء حُظلخْٛ ح١ٌُ ر٤ٌ٘ٔخ ك٢ ٛيٝء
 

... ػْ حرظؼيص ك٢ هطٞحص ٤ٍٗوش
 

: هِض ىٕٝ إٔ أٍكغ ٍأ٢ٓ ا٤ُٚ 
ٝ ك٢ حُٜزخف ك٤ٖ ... ح٥ٕ ك٤ٖ أٌٓٔض ٣ي١... أٗض أكَؿظ٢٘... ـ ١خٍم

ٝ أٓخّ ح٤ٌُِش ك٤ٖ حٗل٤٘ض ُظٕٞٗٞ ك٢ ... هَؿض ٓؼ٢ ٖٓ حٍُِٔ٘
ٝ ُْ ٣ؼي ربٌٓخٗ٘خ إٔ ٗظؼخَٓ ٓؼَ ... ١خٍم ٗلٖ ُْ ٗؼي أ١لخ٫... أ٢ًٗ

ٝ حُظِح٢ٓ ٣ٔ٘ؼ٢٘ ٖٓ حُوَٝؽ ٓغ ٗخد أٝ حُلي٣غ ... ح٩هٞس ٧ٗ٘خ ًزَٗخ
كخُليٝى ... كظ٠ ٝ ُٞ ًخٕ حرٖ ػٔظ٢ ٝ ٛي٣ن ١لُٞظ٢... ٓؼٚ ػ٠ِ حٗلَحى

... حَُ٘ػ٤ش ٢ٛ حُليٝى حَُ٘ػ٤ش ٝ ٫ طوزَ ح٫ٓظؼ٘خءحص
 

ّْٜ، ػْ  ًخٗض ػ٬ٓخص حُيٛ٘ش هي حهظلض ٝ ٍحف ٣ٜ٘ض ا٢ُ ك٢ حٗظزخٙ ٝ طل
: حهظَد ٢٘ٓ ٓـيىح ٝ ْٛٔ ٓٞح٤ٓخ 

ٛيه٢٘٤ ... ٝ آٓق كوخ ٢٘ٗ٧ ُْ أٍحع ٓزخىثي... أكٜٔي... ـ أكٜٔي ٣خ َٓحّ
! ٌُٖ ُٔخًح ُْ طٜخٍك٢٘٤ رخِٗػخؿي ك٢ ح٩رخٕ؟... أٗخ أهيٍ طٔخٓخ ٍىس كؼِي

... ظ٘٘ض أٗ٘خ حطلو٘خ ػ٠ِ حَُٜحكش ر٤٘٘خ
 

... حرظٔٔض ٝ أٗخ أطًٌَ ػٜٞىٗخ حُطل٤ُٞش
... ٌُ٘٘خ طـ٤َٗخ ٣خ ١خٍم ٝ حُي٤ٗخ ٖٓ كُٞ٘خ طـ٤َص

... ح٣ًٌَُخص ػلخ ػٜ٘خ حُِٖٓ ٝ ُْ طؼي طؼ٢٘ ٤ٗجخ ًؼ٤َح ك٢ حُٞهض حُلخَٟ



... ٗزظْٔ ك٤ٖ ٗظًٌَٛخ ػْ ٗؼٞى ا٠ُ حُلخَٟ! ػيح ًٜٞٗخ ٣ًًَخص
ٌُ٘ي ٣خ ٛي٣و٢ طظٞهغ إٔ ٣ظـٔي حُؼخُْ ك٢ ؿ٤خري، كظـيٙ ًٔخ طًَظٚ ٍؿْ 

... ٍَٓٝ ح٤ُٖ٘ٔ
ٍرٔخ ًخٗض طِي أك٠ِ ٓ٘ٞحص ك٤خطي كظؤُٔض ُلويٛخ ٌُُي طلخٍٝ 

! حٓظؼخىطٜخ رؤ٣ش ٤ِٓٝش كظ٠ ٝ أٗض طؼِْ إٔ ًُي ٖٓ َٟد حُٔٔظل٤َ
 

ؿِْ ١خٍم ػ٠ِ ح٢ٌَُٓ حُٔـخٍٝ ٝ ٛٞ ٣َىف ىٕٝ إٔ ٣يٍى كلٟٞ 
: حرظٔخٓظ٢ حُظ٢ ٛخكزض كٞح١ٍ حُيحه٢ِ 

... ٧ٗي... ـ أٗض طؼ٤ِٖٔ أ٢٘ٗ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ أٓزذ ُي أى٠ٗ أًٟ ػٖ هٜي
 

: ػْ ٓٔظـٔؼخ ٗـخػظٚ 
... كظ٠ أ٢٘ٗ ً٘ض أٗظظَ حُِلظش حُٔ٘خٓزش... ؿخ٤ُش ػ٠ِ هِز٢... ـ ٧ٗي

... ٧كيػي ك٢ أَٓ ٓخ
 

!!! أكٔٔض ر٤ٜٔزش هخىٓش، طلغ حُوطٞ ٗل١ٞ
ٝ رٔخ إٔ حُٜـّٞ ه٤َ ... ٝ ُْ أًٖ ٓٔظؼيس ُٔٞحؿٜظٜخ كوٍَص حُيكخع كٍٞح

... ىٕٝ ٍكٔش... ٤ِٓٝش ُِيكخع كوي أُو٤ض ػ٤ِٚ ه٘زِظ٢
 

: هخ١ؼظٚ هزَ إٔ ٣ٔظََٓ ك٢ ٬ًٓٚ 
... ـ ٛ٘خُي ٢ٗء آهَ ٣ـذ إٔ طؼِٔٚ ٣خ ١خٍم

 
: ططِغ ا٢ُ ٓٔظلَٔح كٞحِٛض ٝ أٗخ أطـ٘ذ ٗظَحطٚ 

ٝ ٖٓ حُٔوٍَ إٔ ... ٝ هي ٝحكوض ػ٤ِٚ ٓزيث٤خ... ـ ٛ٘خى ٗخد طويّ ُوطزظ٢
... ٣وخرَ أر٢ ك٢ ٜٗخ٣ش ح٧ٓزٞع

 
طـِض حُٜيٓش ك٢ ٬ٓٓلٚ ٝ حرظِغ ٣ٍوٚ رٜؼٞرش ٝ ٛٞ ٣٘ظَ ا٢ُ ٓلخ٫ٝ 

... ٢ٌُ٘٘ ٝحِٛض ٓظـخِٛش ٛيٓظٚ. حُظٔخٓي
 

أىًٍض إٔ ٍح٣ٝش ًخٗض ػ٠ِ كن ك٤ٖ ... ٗؼْ ُوي أىًٍض ٓخ ًخٕ ١ٞ٘٣ هُٞٚ
... ٝ ٣ئ٢ُ٘ٔ كوخ إٔ أٛيٙ رٜخطٚ حُط٣َوش... ٌٌٗض ك٢ ٗٞح٣خٙ طـخ٢ٛ

٢ٌُ٘٘ ُْ أٟغ كيح ك٢ حُِلظش حُٔ٘خٓزش، كٜخٍص حَُىٝى حَُه٤وش ؿ٤َ 
ك٨ًٖ ٝحٟلش ٝ ... ٓـي٣ش ٧ٜٗخ طزو٠ ؿ٤َ كخٓٔش ٝ هخرِش ُِظؤ٣َٝ

أُْ ٌٖٗ هي حطلو٘خ ػ٠ِ حَُٜحكش؟ ... ٣َٛلش
! ك٤ٌِٖ

كظ٠ ٣ظـ٘ذ ٬ًٗخ حُلَؽ ... ًٔخ أٜٗخ أَٜٓ حُطَم ٝ أِٜٓٔخ ٢ُ ٝ ُٚ



... ٝ حَُكٞ... حُ٘خطؾ ػٖ حُٜٔخٍكش
ٌُح ًخٕ ٣ـذ إٔ أٝهلٚ هزَ إٔ ٣٘طن ٝ إٔ أطلخىٟ هيٍ ح٩ٌٓخٕ ُلظش 

... حُٔٞحؿٜش
 

ٝ حٓظَِٓض ك٢ ح٬ٌُّ ىٕٝ إٔ أٝحؿٜٚ ٧ػط٤ٚ ِٜٓش حٓظ٤ؼخد ح٧َٓ ٝ 
: طـخُٝ ٓلؼٍٞ حُٜيٓش 

ٝ أه٠٘ إٔ ٣ـ٤َ ... ٌُٖ ٍإ٣ظٚ ُي ٓؼ٢ ٌٛح حُٜزخف أػخٍص طللظٚ... ـ 
ٝ ٢٘ٗ٧ أػظزَى أه٢ ح٧ًزَ ٝ أػِْ أٗي ... أٗض طل٢ٜ٘ٔ ٣خ ١خٍم... ٍأ٣ٚ

كظ٠ ٫ ٣ظٌٍَ حُٔٞهق ٝ ٓٞء ... طوخف ػ٠ِ ِٜٓلظ٢ كوي ٛخٍكظي روِو٢
... حُلْٜ

 
 

كـؤس حٍطلغ ٤ٍٖٗ حُٜخطق، كٞهلض رَٔػش ٝ حطـٜض ا٠ُ حُزٜٞ ٧ٍى ػ٠ِ 
... حُٔظَٜ

... اٜٗخ ىح٤ُش
 

٤ًق كخُي؟ ... ـ َٓكزخ ىح٤ُش
 

: أؿخرض ىح٤ُش رـي٣ش ٝ حٛظٔخّ 
ُوي طٌِٔض ٓغ كٔخّ، ٝ ٛٞ ٓظ٠خ٣ن ؿيح ٖٓ ٝؿٞى حرٖ ... ـ حٓٔؼ٢ َٓحّ

اٗٚ ٣وٍٞ إٔ أرخى ٓوطت رخُٔٔخف ُ٘خد أػِد ! ػٔظي ٓؼٌْ ك٢ حُز٤ض
! أؿ٘ز٢ ػٌْ٘ رخ٩هخٓش ػ٘يًْ

 
ٝ ٛٞ ٤ٟق ػ٘يٗخ ٝ هي ؿخء ٖٓ أ٣ٌَٓخ ٣ُِخٍط٘خ، ... ـ ٌُ٘ٚ حرٖ ػٔظ٢ ٣خ ىح٤ُش

! ك٬ ِٗٔي إٔ ٗطَىٙ
 

!!! أػِْ، ٌُٖ حُٟٞغ ؿ٤َ ٓوزٍٞ... ـ ٗؼْ
 

طٜ٘يص ك٢ ٤ٟن ٝ ٛٔٔض رؤٕ أٍى ػ٠ِ ىح٤ُش ك٤ٖ ٓٔؼض ٟٟٞخء ٝ ٝهغ 
ططِؼض ا٠ُ حُٔيهَ ح١ٌُ ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أٍحٙ ٖٓ ك٤غ ... أهيحّ ك٢ حَُٔٔ

... أهق
: ٓٔؼض ٛٞص أ٢ٓ أ٫ٝ 

ػْ ... حٗظظَ كظ٠ ٣ؼٞى هخُي! ـ ٝ ٌُٖ ٣خ ١خٍم ٣خ ر٢٘، ٤ًق طـخىٍٗخ ٌٌٛح؟
! أ٫ طظ٘خٍٝ حُؼ٘خء ٓؼ٘خ؟

 



ٝ ٢ٌُ٘٘ هي حطِٜض رؤ٣ٖٔ حرٖ هخُظ٢ ٤ٛخّ ٝ ٛٞ ... ـ ٌَٗح ٣خ هخُظ٢
ٌَٗح ػ٠ِ ... ٣ـذ إٔ أُلن رٚ... ٣٘ظظ٢َٗ ك٢ ٓلطش حُلخك٬ص

... ٤ٟخكظٌْ، ه٤٠ض ٓؼٌْ ٝهظخ ٓٔظؼخ
 

! ـ أٗض ُٔض ؿخٟزخ ٖٓ َٓحّ؟
 

ًخٕ ٓـَى حهظ٬ف ٝ هي كِض حٌُِٔ٘ش ٝ حُلٔي ... ـ ٫ ٫ أريح ٣خ هخُظ٢
ٝ آَٓ إٔ ٫ إًٔٞ هي ٟخ٣وظٌْ ر٣ِخٍط٢ ... ُٔض ٓظ٠خ٣وخ ٜٓ٘خ أريح... هلل

... حُٔلخؿجش
 

... ػي ٣ُِخٍط٘خ هزَ ٓلَى... ـ ػ٠ِ حَُكذ ٝ حُٔؼش
 

... ـ إ ٗخء هللا ٣خ هخُظ٢
... ٍآ٢ٗ كخرظْٔ حرظٔخٓش طـِض َٓحٍطٜخ... ػْ كخٗض ٓ٘ٚ حُظلخطش ا٠ُ حُزٜٞ

... ٝ ك٤خ٢ٗ ر٤يٙ هزَ إٔ ٣َٜ٘ف ٝ ٣ـِن حُزخد هِلٚ
 

: ًخٗض ػ٬ٓخص حُلِٕ رخى٣ش ك٢ ٛٞط٢ ٝ أٗخ أهٍٞ ٓوخ١زش ىح٤ُش 
 ...ُْ ٣ؼي ٛ٘خُي ىحع ُِوِن... ـ ٛخ هي حَٜٗف ١خٍم ٖٓ ر٤ظ٘خ
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ؿِٜص ٗل٢ٔ رَٔػش ػْ ... حٓظ٤وظض ٓزٌَس ح٤ُّٞ ػ٠ِ ؿ٤َ حُؼخىس
ؿِٔض ا٠ُ حٌُٔظذ أهّٞ رَٔحؿؼش أه٤َس ُِيٍّٝ حُظ٢ حٓظـَهض أ٣خٓخ ٝ 

٤ُْ ربٌٓخ٢ٗ إٔ أٍحؿغ ًَ ٢ٗء كٞهظ٢ . ٤ُخ٢ُ ٣ٞ١ِش ُلٜٜٔخ ٝ كلظٜخ
ح٤٠ُن ٫ ٣ٔٔق ا٬١هخ رخُؼٞىس ا٠ُ حَُٔحؿغ حٌُؼ٤َس حٌُٔٞٓش ػ٠ِ 

٢ٌُ٘٘ ٍكض أهَأ ك٢ ر٠غ ٣ٍٝوخص ىٝٗض ػ٤ِٜخ ٓخ طؼَٔ ػ٢ِ ... ٌٓظز٢
... حٓظ٤ؼخرٚ

 
٢ٌُ٘٘ ُْ أٓظطغ حُظ٤ًَِ، كوي ٍحف ر١َٜ ٣٘ظوَ رٜلش ى٣ٍٝش ر٤ٖ حٍُٞهش ٝ 

... ٓخػش حُلخث٢ حُظ٢ طؼِٖ ٍَٓٝ حُيهخثن ٣َٓؼخ، ٓٔخ ٣ِ٣ي ٖٓ طٞط١َ
ٍكؼض ٍأ٢ٓ ٝ طٜ٘يص 

حُِْٜ ا٢ٗ أٓؤُي كْٜ حُ٘ز٤٤ٖ ٝ كلع ح٬ُٔثٌش حُٔوَر٤ٖ 
 

... ٝ ػيص أُظْٜ ح٧ٓطَ حُظٜخٓخ
... ُْ ٣زن حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٞهض

... ٣ـذ إٔ أًٛذ ح٥ٕ
ٍرٔخ طٌٔ٘ض ٖٓ حَُٔحؿؼش ٫كوخ . ٣ٞ١ض ٣ٍٝوخط٢ ٝ ٟٝؼظٜخ ك٢ ٓللظظ٢

. اًح طٞكَص ُي١ ر٠غ ىهخثن هزَ ىهٍٞ هخػش ح٫ٓظلخٕ
 
 

ِٝٛض ا٠ُ ح٤ٌُِش كٞؿيص ٍح٣ٝش ٛلزش رؼٞ ح٬٤ُِٓص ٣َحؿؼٖ ٓؼخ ٗظخّ 
ؿ٤ي، ٢ٌ٘٘ٔ٣ ح٩ؿخرش رُٜٔٞش ػ٠ِ ... حٓظٔؼض ا٤ُٜٖ ه٬٤ِ. ػَٔ حُو٤ِش

... ك٨ػي ا٠ُ أٍٝحه٢. ٌٛح حُـِء ٖٓ حُيٍّ
 

أهَؿض ىكظ١َ ٝ أرلَص ك٤ٚ هزَ إٔ ٣ٞهظ٢٘ ٛٞص ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ ط٘ظَ ك٢ 
: حٍُٞهش حُظ٢ ر٤ٖ ٣ي١ 

كؤٗخ ُْ أِٓي حُٞهض كظ٠ ٧طْ ... ٣زيٝ أٗي هي ٍحؿؼض ؿ٤يح... ـ حْٓٔ
كٔخ رخُي رخُلخ٫ص ح٫ٓظؼ٘خث٤ش ٝ ... ح٧ؿِحء ح٧ًؼَ أ٤ٔٛش ٖٓ حُيٍّ

!!! حُظلخ٤َٛ حُؼخ٣ٞٗش
 

: حرظٔٔض ٝ إٔ أِٛ ٍأ٢ٓ 
ٌُٖ كـْ حُٔخىس حُيٍح٤ٓش ٟوْ ... ـ حُلٔي هلل، ُوي ريأص حَُٔحؿؼش رخًَح



كٌٔخ ط٣َٖ، أؿي ٛؼٞرش ٓغ !! ُِـخ٣ش ٝ ٫ ٣ٌٖٔ ح٩ُٔخّ رٚ ٜٓٔخ كخُٝض
... حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘ظ٣َخص

 
: ٝهِزض ح٧ٍٝحم أٓخٜٓخ ػْ ُِٛص ًظل٢ ك٢ ٫ٓزخ٫س ٝ حٓظطَىص 
ًؼَ أّ ... ـ ػ٠ِ أ٣ش كخٍ، ًَ ٓ٘خ ٤ٓيهَ ح٫ٓظلخٕ رٔخ حٓظوَ ك٢ ٍأٓٚ

 َّ ! ٝ ٫ ٓز٤َ ا٠ُ حُظلَٔ ح٥ٕ... ه
 

: ٗظَص ا٢ُ ٍح٣ٝش ك٢ طٔؼٖ ػْ حرظٔٔض هخثِش 
َٛ طـ٤ِٖٔ ا٠ُ ؿخٗز٢؟ ... ـ َٓحّ

 
: هِض ك٢ ؿ٤َ حًظَحع 

... ـ ٤١ذ
 

: كوخُض ٓٔظلَٔس 
... ـ ٓخًح ٍحؿؼض أ٠٣خ؟ ٢ً أػِْ ك٢ أ١ ح٧ؿِحء ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أػظٔي ػ٤ِي

 
: ٗظَص ا٤ُٜخ ٓٔظـَرش ػْ حرظٔٔض ٝ هي أىًٍض أٜٗخ طِٔف 

كؤٗخ ٫ أهيّ حُويٓخص ىٕٝ ... ك٤ْ ٣ٌٔ٘ي ٓٔخػيط٢! ـ ه٢ُٞ أٗض أ٫ٝ
!! ٓوخرَ

 
: هخُض ك٢ كًَش َٓٔك٤ش 

! ٣ٌل٢ إٔ ط٢َٟ ػ٘خ ٣خ آٗٔظ٢... ـ ًَ ٓؼِٞٓخط٢ طلض أَٓى ٝ ِٓي ٣يى
 

: ػْ أٍىكض ٟخكٌش 
! ـ ٝ طؼخٝٗٞح ػ٠ِ حُزَ ٝ حُظوٟٞ

 
. ٗخًٍظٜخ ح٠ُلي، ػْ ىهِ٘خ حُوخػش ٣ٞٓش

 
أهَؿض حٍُٞم ٝ حُوِْ ٝ ... ؿِٔ٘خ ك٢ ٓوؼي٣ٖ ٓظوخٍر٤ٖ ٝ أهٌٗخ ٗٔظؼي

. كلظض حُيكظَ ك٢ حُلو٤زش
رؼي ُلظخص ىهَ حَُٔ٘كٕٞ ػ٠ِ ح٫ٓظلخٕ ٝ َٗػٞح ك٢ ط٣ُٞغ أٓجِش 

أؿ٠ٔض ػ٢٘٤ ٝ ٍكض أٓظًٌَ أىػ٤ش ح٫ٓظلخٕ . ح٫ٓظلخٕ
حُِْٜ أىه٢ِ٘ ٓيهَ ٛيم ٝ أهَؿ٢٘ ٓوَؽ ٛيم ٝ حؿؼَ ٢ُ ٖٓ ُيٗي 

ِٓطخٗخ ٤َٜٗح 
حُِْٜ حَٗف ٢ُ ٛي١ٍ ٝ ٣َٔ ٢ُ أ١َٓ 



... رْٔ هللا طًِٞض ػ٠ِ هللا ٫ كٍٞ ٝ ٫ هٞس ا٫ رخهلل
 

ط٘لٔض رؼٔن ػْ ٗظَص ا٢ُ ٍح٣ٝش حُظ٢ رخىُظ٢٘ حرظٔخٓش ٝحػوش ٝ 
: ٛٔٔض ًَ ٓ٘خ ٨ُهَٟ 

... ـ ٝكوي هللا
 

... ػْ ط٘خُٝض حٍُٞهش ٝ ريأص حُؼَٔ
 

ح٫هظزخٍ . َٓص حُيهخثن طِٞ حُيهخثن ٝ أٗخ ٫ أًخى أٍكغ ٍأ٢ٓ ػٖ حٍُٞهش
! ٣ٞ١َ ٝ حُٞهض ٤ٟن ٝ ًَ ىه٤وش ٟخثؼش طلٔذ ػ٢ِّ 

حُِْٜ ػ٢ِ٘ٔ ٓخ ؿِٜض ٝ ٢ًًَٗ ٓخ ... طٞهلض ػ٘ي ٓئحٍ حٓظؼ٠ٜ ػ٢ِ
... ٤ٔٗض

 
ً٘ض أكخٍٝ حُظ٤ًَِ هيٍ ح٩ٌٓخٕ ٝ حٓظَؿخع حُيٍّ ك٢ ًحًَط٢ ٣ٍٝيح ٣ٍٝيح 

... ػ٢ِ٘ أػؼَ ػ٠ِ حُ٘وطش حُظ٢ طي٢ُ٘ ػ٠ِ حُلَ
 

! ٍكؼض ٍأ٢ٓ كٞؿيص ٍح٣ٝش ط٘خى٢٘٣... كـؤس ط٘خ٠ٛ ا٢ُ ْٛٔ هخكض
ًخٗض طٔي ا٢ُ ٍٝهظٜخ ٤َ٘ٓس ا٠ُ حُٔئحٍ ح١ٌُ . حُظلظض ا٤ُٜخ ٓٔظـَرش

ٌُٜ٘خ ًخٗض طؼَٝ ػ٢ِ ... ُْ أكْٜ هٜيٛخ ك٢ حُزيح٣ش. أػ٤خ٢ٗ حُزلغ ك٤ٚ
! حُٔٔخػيس

 
! أَٗص ا٤ُٜخ رؤٕ طَؿغ ٍٝهظٜخ هزَ إٔ ٣ظلطٖ حَُٔحهذ ٝ ٣ٌٜٔٔخ ٓظِزٔش

... ًٔخ ط٘خث٤ٖ: ِٛص ًظل٤ٜخ ٝ ًؤٜٗخ طوٍٞ 
 

ػيص ا٠ُ ٍٝهظ٢ ٖٓ ؿي٣ي ٝ هي ريأص حَُإ٣ش طظ٠ق أٓخ٢ٓ ٝ ُْ أُزغ إٔ 
ٝؿيص حُلَ كٌظزظٚ ك٢ َٓػش ٝ ػ٠ِ ٗلظ٢ حرٔخٓش ؿ٠ٌُ ٝ حٗظوِض 

. ا٠ُ حُٔئحٍ حُٔٞح٢ُ
 

! اٜٗخ ٍح٣ٝش ػخ٤ٗش... ُْ أُزغ إٔ ٓٔؼض ٛٔٔخ ٖٓ ؿي٣ي
َٛ طظٞهغ ... ٝ ٌُٖ... ًخٗض ط٤َ٘ ا٠ُ ٓئحٍ طؼَٔ ػ٤ِٜخ ح٩ؿخرش ػٜ٘خ

! ٢٘ٓ إٔ أٍَٓ ا٤ُٜخ ٍٝهظ٢ ُظ٘وَ ٜٓ٘خ ح٧ؿخرش؟
! اٜٗخ رخُلؼَ ططِذ حٍُٞهش

 
... ـ ٫ طوِو٢ ٓؤُو٢ ٗظَس ٝ أػ٤يٛخ ه٣َزخ

 



... طِلظض كبًح حَُٔحهذ ك٢ ًٍٖ رؼ٤ي ٫ ٣ٌٔ٘ٚ ٍإ٣ظ٘خ ٓ٘ٚ
!!! ٣خ ا٢ُٜ ٓخًح أكؼَ؟
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... ًخٗض ٍح٣ٝش ط٘ظظَ ٍى١ أٝ إٔ أٓي ا٤ُٜخ ٍٝهظ٢
كظ٠ ُٞ ًخٕ حَُٔحهذ رؼ٤يح ػ٘خ كؼ٤ٖ ! ٫ ٣ٌٖٔ إٔ أكؼَ ٌٛح ٜٓٔخ كَٜ

! هللا طَهز٘خ
ٛل٤ق أ٢٘ٗ ُٔض ٖٓ ٣لخٍٝ حُـٖ، ٢ٌُ٘٘ إًٔٞ هي ٓخػيص ػ٠ِ 

! حُـٖ
... ٣ـذ إٔ أكْٜ ٍح٣ٝش ح٧َٓ رؼٞ حُلَٝ كظ٠ ٫ طظٌٍَ حُلخىػش

! ٓخ حُؼَٔ؟... ٌُٖ ح٥ٕ
ًٔخ أٗٚ ٤ُْ حُٞهض ٝ ٫ حٌُٔخٕ ... ٓظـ٠ذ ٢٘ٓ إ طـخِٛظٜخ أٝ ٍك٠ظٚ

... حُٔ٘خٓذ ُظوي٣ْ حُٔٞحػع
 

ػويص كخؿز٢ ٝ ٗظَص ا٠ُ ٍح٣ٝش ٓٔظلَٔس ٝ هي ريح ػ٠ِ ٝؿ٢ٜ 
حٓظَٔص طلخٍٝ حُظل٤َٔ ٤َ٘ٓس ا٠ُ حٍُٞهش ٝ ... ػ٬ٓخص ػيّ كْٜ هٜيٛخ

٫ : ُِٛص ٍأ٢ٓ ٝ ًؤ٢٘ٗ أهٍٞ ... ٓلخُٝش ط٤ٟٞق ٍهْ حُٔئحٍ رؤٛخرؼٜخ
!!! أكْٜ ٤ٗجخ ٖٓ اٗخٍحطي

... ػْ أٗلض رٞؿ٢ٜ ٝ ػيص ا٠ُ ٍٝهظ٢ ك٤ٖ ُٔلض حَُٔحهذ ٣وظَد
 

... رؼي ر٠غ ىهخثن ػخىص ٛٔٔخص ٍح٣ٝش
٢ٌُ٘٘ ك٢ ... ٢ٌُ٘٘ ً٘ض هي هٍَص طـخِٜٛخ طٔخٓخ، ًؤ٢٘ٗ ُْ أٓٔغ ٤ٗجخ

ٗلْ حُٞهض ُْ أٓظطغ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ح٧ٓجِش حُظ٢ أٓخ٢ٓ، كوي ً٘ض 
أٗلن ػ٠ِ ٍح٣ٝش حُظ٢ ُْ طٔظطغ َٓحؿؼش ًَ حُيٍّٝ رٔزذ ُكخف 

... أهظٜخ
! ٌُٖ ٓخ ك٤ِظ٢

 
حهظَد ٝهض ح٫هظزخٍ ػ٠ِ ح٫ٗظٜخء ٝ ًخٗض ٍح٣ٝش هي ٣جٔض ٢٘ٓ ٝ طٞهلض 

... ػٖ ٓ٘خىحط٢ ٌٓ٘ ُٖٓ
ًخٗض ٍح٣ٝش ٫ طِحٍ . أػِٖ حَُٔحهذ حٗظٜخء ح٫هظزخٍ كٞهض ُظ٤ِْٔ ٝ ٍهظ٢
ِٓٔض ٍٝهظ٢ ٝ . طؼَٜ أكٌخٍٛخ ٓلخُٝش ح٩ؿخرش ػ٠ِ ح٧ٓجِش حُٔظزو٤ش

هَؿض ٖٓ حُوخػش ٝ ًخٕ ػيى ٖٓ ه٤َِ ٖٓ حُطِزش ُْ ٣ـخىٍ حُوخػش رؼي 
ك٢ ٓلخ٫ٝص أه٤َس ٣خثٔش ٣٩ـخى حُلَ حُي١ ػـِ ػ٘ٚ ك٢ ٓخػخص ك٢ 

ٓغ طٜخػي حُظٞطَ ٖٓ ٗيحء حَُٔحهذ ٝ طٜي٣يٙ رٔـخىٍس حُوخػش ٝ !! ػٞح٢ٗ
كًَش حُـ٤جش ٝ حٌُٛخد ٖٓ ١َف حُطِزش ح٣ٌُٖ ٣ِٕٔٔٞ أٍٝحهْٜ ٝ ٣ـٔؼٕٞ 

... أىٝحطْٜ ٝ ٣ظليػٕٞ رٜٞص ػخٍ



 
... ٝهلض هخٍؽ حُوخػش ك٢ حٗظظخٍ ٍح٣ٝش

: طٞؿٜض ٗلٞٛخ ٓزظٔٔش . ٝ أه٤َح ٍأ٣ظٜخ ٓوزِش ٝ ٢ٛ طِكَ ك٢ هِن
... أُْ... ـ ٝ أه٤َح هَؿض

 
رظَص ػزخٍط٢ ك٤ٖ ٝؿيطٜخ ط٤٘ق رٞؿٜٜخ طزظؼي ػ٢٘ ك٢ هطٞحص 

!! ٣َٓؼش
! ٓخ ح١ٌُ كَ رٜخ؟... طَٔٔص ك٢ ٌٓخ٢ٗ ٖٓ حُيٛ٘ش

: ُلوض رٜخ ٝ أٗخ أٗخى٣ٜخ 
! حٗظظ١َ... ٍح٣ٝش... ـ ٍح٣ٝش

 
! ٌُٜ٘خ طـخِٛظ٢٘ ٝ رخص ٖٓ حُٞحٟق أٜٗخ ؿخٟزش ٢٘ٓ كؼ٬

أَٓػض ٝ أٗخ ػ٠ِ ٝٗي حًَُٞ ك٢ حُٔخكش ٝ أٌٓٔض رٌٍحػٜخ ٧ٝهلٜخ 
 :

! طٞهل٢ ٝ ٢٘٤ًِٔ! ـ ٓخًح ىٛخى؟
 

: حُظلظض ا٢ُ ٝ هي ريص ػ٤٘خٛخ ٓلَٔطخٕ ٝ ٢ٛ ػ٠ِ ٝٗي حُزٌخء 
! ُٔض ٓٔظؼيس ٬ٌُِّ ٓغ أكي... ـ حط٢٘٤ًَ ح٥ٕ

 
: أكِظض ًٍحػٜخ ٝ هِض رؼي طَىى ه٤َٜ 

... ُْ ٣ٌٖ ربٌٓخ٢ٗ إٔ... أٗخ آٓلش رخُ٘ٔزش ٬ُٓظلخٕ... ـ ٍح٣ٝش
 

: هخ١ؼظ٢٘ ك٢ ٗزٚ َٛحم 
! ـ هِض ٫ أ٣ٍي إٔ أٓٔغ ٤ٗجخ

 
: حٓظطَىص رؼي ُلظخص ... ًخٗض طظ٘لْ رَٔػش ٝ ػٜز٤ش

ٝ ٍك٠ض ٓٔخػيط٢، ٓغ أٗي طؼ٤ِٖٔ أ٢٘ٗ ك٢ أْٓ ... ـ أٗض طـخِٛظ٢٘
! َٛ ٛيٙ ٢ٛ حُٜيحهش ك٢ ٗظَى؟... حُلخؿش ا٠ُ طوي٣َ ٛيٙ حُٔخىس

 
: أٌٓٔض ٣يٛخ ك٢ طَٞٓ ٝ ٗلوش 

... ـ ٝ ٌُٖ ٣خ ٍح٣ٝش ٛيح حٓٔٚ ؿٖ
 

: ٛظلض ؿخٟزش 
!!! ـ ح٠ٍَُٝحص طز٤ق حُٔلظٍٞحص

 



ك٨طًَٜخ ُظٜيأ، ػْ ... ُْ أِٓي إٔ أُلن رٜخ ػخ٤ٗش... ػْ ٠ًٍض ٓزظؼيس
... ٓ٘ظليع رخطِحٕ

ُٔلض ىح٤ُش أٓخّ ح٤ٌُِش، ك٤٤ظٜخ ر٤ي١ ٖٓ رؼ٤ي كخهظَرض ٢٘ٓ ٓزظٔٔش ٝ 
: ٛظلض 

٤ًق ٓخٍ ح٫ٓظلخٕ ح٤ُّٞ؟ ... ـ ً٘ض أرلغ ػ٘ي
 

رو٤َ إ ٗخء هللا ... ـ حُلٔي هلل
 

! أٗخ ٛ٘خ ك٢ ٜٓٔش... حُْٜٔ... أٗخ أ٠٣خ ٓظلخثِش رٔخ هيٓض... ـ حُلٔي هلل
 

... كظٔخٍػض ىهخص هِز٢... ػْ ؿِٔط٢٘ ٟخكٌش
حُيًظٍٞ كٔخّ ٤ًٍِْٓٝ ٓٔخء حُـي ػ٠ِ حُٔخػش ... ـ حكْ حكْ
... ٝ هي ًِل٢٘ رخُو٤خّ رزؼٞ حُظل٣َخص... حُٔخىٓش

 
! ـ طل٣َخص؟

 
كٜٞ ٣َ٣ي إٔ ٣ؼَف إ ًخٕ ٝحُيى ػ٠ِ ػِْ رٌَ حُظلخ٤َٛ، ٝ إ ... ـ ٗؼْ

ًخٕ ٣ؼظزَ ٛخطٚ ح٣ُِخٍس ُٔـَى حُظؼخٍف أّ أٗٚ ٣٘ظظَ ٓ٘ٚ حُلي٣غ ك٢ 
ٟٓٞٞع حُوطزش ٓزخَٗس؟ 

 
: ٌٓظض ه٬٤ِ ٓلٌَس 

ٌُٖ ٫ أى١ٍ إ ... طو٣َزخ... ـ حُٔلَٝٝ إٔ أ٢ٓ أػِٔض أر٢ رٌَ حُظلخ٤َٛ
ًخٕ ٣َ٣ي حُيهٍٞ ك٢ ُذ حُٟٔٞٞع ٓزخَٗس هزَ إٔ ٣ظؼَف ػ٠ِ كٔخّ ٝ 

... ٣ٔؤٍ ػ٘ٚ
 

: ٟلٌض ىح٤ُش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
ـ حٌُِٔ٘ش أٗٚ ٣ـَٜ طٔخٓخ ٓخ ٣ـذ كؼِٚ ٝ هُٞٚ ك٢ ٓؼَ ٛخطٚ 

!! حُٔ٘خٓزخص
 

! ـ ك٤ِٔؤٍ ٝحُيى
 

ًٔخ إٔ ٝحُي١ ٓٔخكَ ... ـ أٗض طؼ٤ِٖٔ إٔ حُؼخىحص طظـ٤َ ٖٓ ؿ٤َ ا٠ُ آهَ
ٛخطٚ ح٣٧خّ 

 
ـ أ٤ُْ ُٚ ٛي٣ن هطذ ٓئهَح؟ ه٢ُٞ ُٚ إٔ ٣ل٠َ ٓؼٚ أكي أٛيهخثٚ أٝ 



أهخٍرٚ كظ٠ ٫ ٣لْ رخُلَؽ رٔلَىٙ 
 

... ٛٞ ٫ ٣َ٣ي إٔ ٣ؼَف أكي رخُوٜش هزَ إٔ طظْ حُوطزش ٤ٍٔٓخ... ـ ٫ أظٖ
َٛ هخػش حُـِّٞ ... ٌُٖ ػ٘يٙ ٓئحٍ آهَ! كوي هٍَ إٔ ٣ٌٛذ رٔلَىٙ

ػ٘يًْ ٓلظٞكش أّ ٓ٘لِٜش ػٖ رو٤ش حُـَف؟ 
 

: ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ ىٛ٘ش ػْ حٗلـَص ٟخكٌش 
! ـ َٛ ٣و٠٘ إٔ ٣ٜ٘ض ا٠ُ كي٣ؼٚ أكي ٓخ؟

 
ـ رَ ه٢ُٞ ٣ظ٠٘ٔ إٔ ٣ؤط٢ ُ٘ـيطٚ أكي ٓخ إ ُْ ٣ٔظطغ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ 

!! حُٔٞهق
 

: ٟلٌ٘خ ك٢ َٓف ٝ هِض 
ٌُٖ ٖٓ ٣َؿذ ك٢ حٓظَحم ... ـ ه٢ُٞ ُٚ إٔ هخػش حُـِّٞ ٓ٘لِٜش

... حُٔٔغ ٣ٌٔ٘ٚ حُٞهٞف ك٢ حُلي٣وش أٓخّ اكيٟ حُ٘ٞحكٌ أٝ ك٢ حَُٔٔ
 

َٛ ٤ٌٕٓٞ ٛ٘خُي أكي آهَ ؿ٤َ ٝحُيى ك٢ حٓظوزخُٚ؟ ... ـ ٓئحٍ أه٤َ
 

... ُٔض أى١ٍ إ ًخٕ أه٢ ٓخَٛ ٤ٓولْ ٗلٔٚ ك٢ حُٟٔٞٞع... ـ حْٓ
... ُٔض ٓظؤًيس... ٌُٖ ٍرٔخ ك٠َ ػ٢ٔ

 
٤ٓوٍٞ !! ؿ٤ٔغ ح٩ؿخرخص ٫ أى١ٍ!! ـ إً ٫ ٣ٌٔ٘ي حُٔٔخػيس ك٢ ٢ٗء

!! ػ٢٘ أ٢٘ٗ ٓظل٣َش كخِٗش
 

... ٟلٌ٘خ ٖٓ ؿي٣ي ػْ حكظَه٘خ ه٣َزخ ٖٓ ر٤ظ٘خ
 

٤ًق ٓؤٓظ٤َٟٜخ؟ ... ً٘ض أكٌَ ك٢ ٍح٣ٝش
... ىهِض ؿَكظ٢ ٝ حٓظِو٤ض ػ٠ِ ظ١َٜ ٝ ؿلٞص ه٬٤ِ

٤ًق أٗخّ !! ح٤ٓوظض رؼي كظَس ٝؿ٤ِس ٓ٘ظل٠ش رؼي إٔ ٍأ٣ض ًخرٞٓخ ِٓػـخ
! َٓطخكش حُزخٍ ٝ ٛي٣وش حُٔوَرش ؿخٟزش ٢٘ٓ؟

 
حٗظظَص ُلظخص هزَ ... ٝهلض رَٔػش ٝ ١ِزض ٍهٜٔخ ػ٠ِ حُٜخطق حُـٞحٍ

!! إٔ ٣لخؿج٢٘ ٛٞص أٜٓخ
٤ًق كخُي ٝ ٤ًق كخٍ ٝحُيطي؟ ٍح٣ٝش ٓظؼزش ه٬٤ِ ٝ هي ... ـ َٓكزخ َٓحّ

... ١ِزض ٢٘ٓ إٔ أؿ٤ذ ػ٠ِ حُٜخطق



 
َٛ ٢ٛ رو٤َ؟ ... ـ ٬ٓٓظٜخ

 
... ٓـَى طؼذ ٤ٍِٓٝ ه٣َزخ... ـ ٫ طوِو٢

 
... ٟٝؼض حُٔٔخػش ك٢ أٓق

!! ٍح٣ٝش ٫ ط٣َي إٔ ط٢ٌِ٘ٔ
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ُْ أٗوطغ ػٖ حُظل٤ٌَ ك٢ ح٧كيحع ... ًخٕ ٓٔخءح ك٣ِ٘خ ػو٬٤ ػ٠ِ ٗل٢ٔ

... حُٔل٤طش ر٢
 

... طؤُٔض ُزؼي ٍح٣ٝش ػ٢٘ ك٢ ٛخطٚ حُِلظخص حُلخٓٔش ك٢ طخ٣ٍن ك٤خط٢
كـيح ٣ظوٍَ ٤َٜٓ ػ٬هظ٢ رلٔخّ 

ُْ أطو٤َ إٔ ٣َٔ كيع ًٌٜح ىٕٝ إٔ أطزخىٍ أكخى٣غ ٣ٞ١ِش ٓغ ٍح٣ٝش كُٞٚ 
... ك٠٘غ ؿ٤ٔغ حُظٞهؼخص ٝ ٗظ٘خهٖ كُٜٞخ... ك٢ هِن ٝ طَهذ ٝ أَٓ

كظولق ػ٢٘ ٝ ططٔج٢٘٘ ٝ طيهَ حَُحكش ػ٠ِ هِز٢ رؤِٓٞرٜخ حُٜخىة 
... ح٤َُٖٛ

 
اٜٗخ ٛي٣وظ٢ حُٔوَرش ٓ٘ي ٓ٘ٞحص ٣ٞ١ِش ٝ ٢ٛ أًؼَ ٖٓ ٣ل٢ٜ٘ٔ ٝ 

... ٣ٜ٘ل٢٘ ٝ ٣ٌٕٞ ا٠ُ ؿخٗز٢ ك٢ ٝهض حُ٘يس
... ٢ٛ ٖٓ أٓظ٤َ٘ ك٢ ًَ أَٓ، اٟخكش ا٠ُ أ٢ٓ

ٝ ٢ٛ ٖٓ ٣وَؿ٢٘ ٖٓ حُٔآُم حُلَؿش رؤكٌخٍٛخ حُٔزيػش ٝ حهظَحكخطٜخ 
حُٔظ٤ِٔس 

... ٝ ٢ٛ ٖٓ ٣لْ ر٢ ك٤ٖ أط٠خ٣ن، ٝ ٣َٜٔ ػ٠ِ ٍحكظ٢ ك٤ٖ أَٓٝ
 

... ٖٓ هيّٝ كٔخّ ا٠ُ ر٤ظ٘خ ٓٔخء حُـي... ً٘ض ك٢ هِن ٗي٣ي
! ٝ ٖٓ ؿ٠ذ ٍح٣ٝش ٢٘ٓ ٝ ٢ٛ حُظ٢ ُْ طـ٠ز٢٘ ٣ٞٓخ

 
اٜٗخ ٫ ! ٤ًق أطَٜف؟... ؿِٔض ك٢ ؿَكظ٢ ٓظلٌَس، ٝ ٝؿ٢ٜ ر٤ٖ ًل٢

... ط٣َي ح٫ٓظٔخع ا٢ُ ٝ ٫ طـ٤ذ ػ٠ِ حُٜخطق
 

: ٗخىط٢٘ هخثِش . ىهِض أ٢ٓ كٞؿيط٢٘ ػ٠ِ طِي حُلخٍ
... ـ أ٫ ط٤ٔ٠ٖ٘ ا٤ُ٘خ ُِؼ٘خء؟ ٝحُيى ٣٘ظظَ

 
: ٍكؼض ٍأ٢ٓ ىٕٝ إٔ ٣زيٝ ػ٢ِ حُلٔخّ ُِلٌَس 

... ٝ ٢ٌُ٘٘ ُٔض ؿخثؼش... ـ ٌَٗح ُي ٣خ أ٢ٓ
 

: حرظٔٔض ٝ هخُض ٓيحػزش 
؟ ...ٛ٘خى ٓخ ٣٘ـِي... ـ ُٔض ؿخثؼش أّ

 



ُْ أؿذ ٝ طٜ٘يص ك٢ كِٕ كخٓظطَىص ك٢ ك٘خٕ ٝ ٢ٛ طوظَد ُظـِْ 
: ػ٠ِ كخكش حُلَحٕ 

كبٕ ًخٕ ٛ٘خُي ٤ٜٗذ كٌَ ... ـ ٓخ رخٍ ٛـ٤َط٢ هِوش؟ ىػ٢ ح٧َٓ ػ٠ِ هللا
أُْ طٔظو١َ٤؟ إً ٫ ط٘ـ٢ِ ... ٢ٗء ٤ٔ٤َٓ ػ٠ِ أكٖٔ ٓخ ٣َحّ

... رخُي
 

: ُِٛص ٍأ٢ٓ ٓئًيس 
ـ ٗؼْ ٣خ أ٢ٓ كخ٫ٓظوخٍس كُٞض هِو٢ ا٠ُ ٍحكش ٝ أٗخ ٓظًِٞش طٔخٓخ ػ٠ِ 

٢ٌُ٘٘ ٫ أٓظط٤غ إٔ أٓ٘غ ٗل٢ٔ ٖٓ حُظطِغ ا٠ُ ٓخ ٤ٓلَٜ ر٤ٖ ... هللا
... أر٢ ٝ ر٤ٖ كٔخّ ؿيح

 
: ٛٔظض ه٬٤ِ ػْ أٍىكض 

... ـ ٌُٖ ٤ُْ ٌٛح ًَ ٢ٗء
 

... ٝ هٜٜض ػ٤ِٜخ ٌِٓ٘ظ٢ ٓغ ٍح٣ٝش
 

: حرظٔٔض أ٢ٓ ٝ هخُض 
ٌُٖ ... ـ ٖٓ حُؼخى١ إٔ طليع ه٬كخص ر٤ٖ ح٧ٛيهخء ُظـ٤٤َ ٍطخرش حُؼ٬هش

ٝ أػِْ أٗي ٫ ... حُْٜٔ إٔ ٫ ٣ؤهٌ ح٧َٓ أًؼَ ٓٔخ ٣ٔظلن ٖٓ ح٫ٛظٔخّ
ٌُُي أٗخ ٝحػوش ٖٓ إٔ , ٝ ٍح٣ٝش ٫ طٔظـ٢٘ ػ٘ي... طٔظـ٤ٖ٘ ػٖ ٍح٣ٝش

... حُلٌخ٣ش ٓظ٘ظ٢ٜ ه٣َزخ ػ٠ِ ه٤َ
 

: ؿِٔض ػ٠ِ ًٍزظ٢ ٝ أٗخ أهٍٞ ك٢ كٔخّ ٝ حٛظٔخّ 
أ٫ ٣ٌٔ٘ي حُظيهَ؟ ُْ ٫ طظ٤ِٜٖ رَح٣ٝش ٝ طلخ٤ُٖٝ اه٘خػٜخ رؤٕ ... ـ أ٢ٓ

... ٝ أ٢٘ٗ ُْ أهٜي حُػخؿٜخ أٝ حُظو٢ِ ػٜ٘خ... حُـٖ ك٢ ح٫ٓظلخٕ ٫ ٣ـُٞ
... اٜٗخ طلظَٓي ٝ طٔٔغ ٓ٘ي... رَ أٍىص ِٜٓلظٜخ

 
: ِٛص أ٢ٓ ٍأٜٓخ ػ٬ٓش ػيّ حُٔٞحكوش 

حٌُِٔ٘ش ر٤٘ي ٝ ر٤ٜ٘خ ٝ ٫ ٣ـذ إٔ طظيهَ ك٤ٜخ أ١َحف ... ـ ٫ ٣خ كز٤زظ٢ ٫
كظ٠ طلْ ٍح٣ٝش رو٤ٜٛٞش ػ٬هظٌٔخ ٝ ... أهَٟ ٜٓٔخ ًخٗض ه٣َزش ٌٓ٘ٔخ

هخٛش أ٢٘ٗ ٝحػوش ... ٝ ٫ طـَف إ حٗظَ٘ص حُوٜش ػٖ هطجٜخ... ٓ٘خًٌِٔخ
ٌُح أػطٜخ حُلَٛش ُظَحؿغ . أٜٗخ ٓخ إ طٜيأ ٝ طلٌَ رٜيٝء ٓظيٍى هطؤٛخ

... ٗلٜٔخ
 

ـ ٣ؼ٢٘ ٫ أكخٍٝ ٓؼخٝىس ح٫طٜخٍ رٜخ؟ 



 
ٓظٌٕٞ هي كِٜض ػ٠ِ حُٞهض حٌُخك٢ ... حط٤ًَٜخ ا٠ُ حُـي... ـ ٤ُْ ح٥ٕ

ًٔخ طٌٕٞ كخُظٜخ حُ٘ل٤ٔش طلٔ٘ض ٖٓ ؿَحء ح٫ٓظلخٕ ح١ٌُ ... ُِظل٤ٌَ
... طؼؼَص ك٤ٚ

 
حرظٔٔض ٝ هي ريح ٢ُ ٬ًّ أ٢ٓ ٓو٘ؼخ ٝ ٓطٔجٖ 

ح 
: أٌٓٔض أ٢ٓ ر٤ي١ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

! أ٤ًي إٔ ٤ٜٗظي هي طلٔ٘ض... ـ ٝ ح٥ٕ طؼخ٢ُ ُظ٘خٍٝ ١ؼخّ حُؼ٘خء
... ٗؼْ حُٜي٣وش أٗض ٣خ أ٢ٓ... ٝهلض ٝ حرظٔخٓش ٛـ٤َس طؼِٞ ٗلظ٢

 
 

ُْ ٣ؼَ أر٢ حُٟٔٞٞع ػ٠ِ حُؼ٘خء ا٬١هخ ٝ ُْ ٣ٔؤ٢ُ٘ ٤ٗجخ ػٖ ػ٬هظ٢ 
أٓخ أه٢ ٓخَٛ كوي ًخٕ ٣ِػـ٢٘ ر٬ٔكظخطٚ ٝ طؼ٤ِوخطٚ . رلٔخّ

... ًؤٗٚ ٝؿي حُلَٛش ٤ُلَؿ٢٘ ٝ ٠٣خ٣و٢٘!! حُٔٔـش
 

ـ ٤ًق ٣زيٝ ٌِٗٚ؟ ٣ٞ١َ أّ ه٤َٜ؟ ٤ٖٔٓ أّ ٗل٤ق؟ أطٍٜٞٙ ٗل٤لخ ٝ 
!! ٓؼَ أؿِذ ١ِزش حُطذ... ٣َطي١ ٗظخٍحص ٤ٌٔٓش... ه٤َٜ حُوخٓش

 
ٝ ك٤ٖ ٠٣زطٚ أر٢ ك٢ ٗوخٝطٚ . ػْ ٣٘لـَ ٟخكٌخ كؤُِٔٙ رَٔكو٢ ٤ُٜيأ

... ٣ظظخَٛ رؤٗٚ ٣ؤًَ ٝ ٣ٌظْ ٟلٌٚ رٜؼٞرش
 
 

ٓغ أ٢٘ٗ أػِْ ! ٝ حُلو٤وش أ٢٘ٗ ُْ أْٗ ًؼ٤َح... حٓظ٤وظض ٓزٌَس ك٢ حُـي
ٌُٖ كٔخّ ٛٞ ٖٓ ... ًؤ٢٘ٗ ٓؤَٓ رخٓظلخٕ ػ٤َٔ... أٗٚ ٫ ىحػ٢ ُِوِن

... ٤َٓٔ رخ٫ٓظلخٕ
!! حٓظلخٕ أر٢

ٝ ٌٛٙ ... كؤر٢ ُْ ٣ٌٖ ٓظلٔٔخ ُٔٔؤُش حُوطٞرش ك٢ ٓؼَ ٌٛح حُٞهض
كٔخّ رو٤ض أٓخٓٚ ٓ٘ش . هخٛش إٔ ٬ًٗخ ُْ ٣٘ٚ ىٍحٓظٚ رؼي. حُٖٔ

ٝحكيس ٢ٜ٘٤ُ حُـِء حُ٘ظ١َ ٖٓ حُيٍحٓش، ػْ ٣زيأ حُظي٣ٍذ حُٔظٞحَٛ ك٢ 
... حُٔٔظ٘ل٠

ٝ ٫ُٞ إٔ أ٢ٓ أه٘ؼض أر٢ رؤٗٚ ٗخد ٓظ٤ِٔ ٝ إٔ ػ٤ِٚ إٔ ٣ِظو٤ٚ هزَ اػ٬ٕ 
ٍك٠ٚ ُٔخ أػط٠ ح٧َٓ أ٤ٔٛش أريح رَ ٌُخٕ أ٠ٜٗ حُوٜش ٌٓ٘ حُزيح٣ش ٓؼِٔخ 

... كؼَ ٓغ ػيى ٖٓ حُوخ١ز٤ٖ ك٢ حُٔخرن ٓظؼ٬ِ رٜـَ ٢٘ٓ
ٝ حُلو٤وش أ٢٘ٗ ٫ أُٞٓٚ، كؤٗخ ك٢ حُٔ٘ٞحص حُٔخ٤ٟش ُْ أًٖ أكٌَ ك٢ 



ٓٔؤُش ح٫ٍطزخ١ أ٬ٛ، رَ ً٘ض ٓوظ٘ؼش ا٠ُ أ٢٘ٗ ك٢ َٓكِش ططٍٞ ك١ٌَ ٝ 
... هي أؿ٤َ ٍأ٢٣

رَ أظ٘ٚ ًخٕ ٣ظؼَِ ... ًٔخ إٔ أر٢ ُْ ٣ٌٖ ٤َُكٞ ٗخرخ ٣َحٙ ٛخُلخ ٢ُ
رٔٔؤُش حُٖٔ كظ٠ ٫ ٣ـَف حُ٘خد ٝ ٫ ٣لظق حُزخد ُِوخ١ز٤ٖ ك٢ ٗلْ 

... حُٞهض
 
 

... حُٜخطق ٣َٕ
: اٜٗخ ىح٤ُش 

ـ ٤ًق كخُي ح٤ُّٞ؟ َٛ أٗض ٓٔظؼيس؟ 
 

: هِض ٓظ٠خكٌش 
َٛ ؿِٜ هطخرٚ ؿ٤يح؟ كخ٫هظزخٍ ح١ٌُ ! ـ رَ أٓؤٍ ػٖ كخٍ حُيًظٍٞ

! ٤ٓـظخُٙ ح٤ُّٞ ٤ُْ ًٌَ ح٫هظزخٍحص
 

: ٟلٌض ىح٤ُش ريٍٝٛخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
أٍحٖٛ ػ٠ِ إٔ ٍح٣ٝش ػ٘يى طَكغ ُي ! ـ ٣ؼ٢٘ ًؤٗي ُٔض ٓؼ٤٘ش رخ٫هظزخٍ

!! حُٔؼ٣ٞ٘خص
 

ٌٓظض ٝ هي ط٬ٗض حرظٔخٓظ٢ 
... اٜٗخ ُْ طؤص رؼي ٓؤطَٜ رٜخ رؼي ك٤ٖ! ـ ٍح٣ٝش؟

... كَِ٘ ٤ًق ٓظٔظوز٢ِ٘. ٟٝؼض حُٔٔخػش ٝ ٓخٍػض ٬ُطٜخٍ رَح٣ٝش
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طَٟ َٛ ... حٓظٔؼض ا٠ُ ٤ٍٖٗ حُٜخطق ٖٓ حُطَف ح٥هَ ك٢ هِن ٝ حٗظظخٍ
! أّ ٓظ٢ُٞ أٜٓخ حُٜٔٔش َٓس ػخ٤ٗش؟... ٓظٌٕٞ ٍح٣ٝش ٖٓ ٣َكغ حُٔٔخػش

 
: ٓخ ُزؼض إٔ ٓٔؼض ٛٞطخ ٓزلٞكخ ٓظَىىح ٣وٍٞ 

... ـ ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ ٝ ٍكٔش هللا
 

!! اٗٚ ٛٞص ٍح٣ٝش
ٍح٣ٝش ٓخ رخٍ ٛٞطي؟ َٛ أٗض ... ـ ٝ ػ٤ٌِْ ح٬ُّٔ ٝ ٍكٔش هللا ٝ رًَخطٚ

رو٤َ؟ 
 

: ط٘ل٘لض ه٬٤ِ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ رٔخ١ش 
... اٜٗخ ُِٗش رَى هل٤لش... ـ ٫، ٫ طوِو٢

 
: ٍحٕ ٛٔض ػو٤َ ر٤٘٘خ هزَ إٔ أٛظق ىٕٝ ٓخرن اٌٗحٍ 

!! كٔخّ ٤ٓوخرَ أر٢ ح٤ُّٞ... أٗخ ٓ٘لؼِش ٝ هِوش ؿيح... ـ ٍح٣ٝش
 

: ٛظلض ريٍٝٛخ ك٢ كٔخّ 
! ُوي ٤ٔٗض حُلٌخ٣ش... ٗؼْ! ـ كوخ؟

 
َٛ ٣ٌٔ٘ي إٔ طؤط٢؟ ... ـ أٍؿٞى ٍح٣ٝش

 
: أؿخرض ىٕٝ طَىى 

! ـ أٗخ هخىٓش كخ٫
 

ُْ أًٖ أظٖ إٔ حٌُِٔ٘ش ... ٟٝؼض حُٔٔخػش ٝ أٗخ ٫ أٛيم ٓخ كَٜ
ًخٗض حرظٔخٓظ٢ حُؼ٠٣َش ط٣ِٖ ٝؿ٢ٜ ك٤ٖ ... ٓظ٘ظ٢ٜ رٜخطٚ حُزٔخ١ش

: ىهِض أ٢ٓ كظطِؼض ا٢ُ رخٓٔش ٝ ؿِٔص ًؤٜٗخ طوٍٞ ٢ُ 
! ـ أُْ أهَ ُي إٔ رؼٞ حُٞهض ٤ٓلَ ح٩ٌٗخٍ

 
 

ِٓٔض ػ٠ِ أ٢ٓ ػْ ىهِ٘خ ا٠ُ . ِٝٛض ٍح٣ٝش رؼي كٞح٢ُ ٜٗق ٓخػش



... ٗظَص ا٤ُٜخ ٓلخُٝش إٔ أٓظطِغ ٓخ طلٌَ ك٤ٚ. ؿَكظ٢ ًخُؼخىس
: ٝهلض ك٢ ٓ٘ظٜق حُـَكش ٓطؤ١ؤس حَُأّ ٝ هخُض ك٢ هـَ 

أظٖ أ٢٘ٗ رخُـض ... ـ أٗخ آٓلش ٣خ َٓحّ ػ٠ِ ٍىس كؼ٢ِ حُؼٜز٤ش حُزخٍكش
! ه٬٤ِ

 
: ػخٗوظٜخ ك٢ كَف ٝ هي أٌٝٗض ػ٤٘خ١ إٔ طيٓؼخ 

ـ ٫ رؤّ ٣خ كز٤زظ٢ حُْٜٔ أٗي كٜٔض هٜي١ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ٝ أ٢٘ٗ ٫ أ٣ٍي 
... ُي ا٫ حُو٤َ

 
ٌُٜ٘خ طَحؿؼض كـؤس ٝ ٗظَص ا٢ُ ك٢ طللِ ... ػخٗوظ٢٘ ك٢ ك٘خٕ ُزَٛش

: ًؤٜٗخ طًٌَص أَٓح ٓخ 
!! ـ ٌُٖ ٌٛح ٫ ٣ٔ٘غ أٗٚ ًخٕ ربٌٓخٗي اػطخث٢ حُـٞحد ػْ َٗف ح٧َٓ ٢ُ

٣ؼ٢٘ ك٢ طِي حُظَٝف، ٝ ٓغ ح٫هظزخٍ ح١ٌُ كزْ أٗلخ٢ٓ، َٛ طظ٤ٖ٘ 
! أ٢٘ٗ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ أٓظٞػذ ٤ٗجخ ٖٓ ٓٞحػظي؟

 
َٛ ٓ٘ؼٞى ا٠ُ ٗلْ ! حُوطؤ ٣زو٠ هطؤ... ـ ٝ ٌُٖ ٣خ ٍح٣ٝش ٣خ كز٤زظ٢

! حُـيحٍ ح٥ٕ؟
 

... ُٖ ٗظ٘خهٖ ك٢ حُٔٔؤُش ػخ٤ٗش... ـ ٤١ذ
 

ٝ كـؤس حٍطلؼض حُٞٓخىس ك٢ هلش ُظ٤ٜذ ٍأ٢ٓ ... ؿِٔ٘خ ػ٠ِ حُلَحٕ
: ٓزخَٗس ك٢ َٟرش ٓٞكوش ٖٓ ١َف ٍح٣ٝش 

ً٘ض أٗظظَ ٌٓخُٔظي ! ـ ٝ رؼي ًَ ٌٛح ط٘ظظ٣َٖ ا٠ُ ح٤ُّٞ ُظٜخُل٢٘٤؟
! ١ٞحٍ ح٤َُِ

 
: ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ ىٛ٘ش 

! ـ ٌُ٘ي ٍك٠ض حُظليع ا٢ُ ك٤ٖ حطِٜض حُزخٍكش
 

: أٗخكض رٞؿٜٜخ ٝ ػويص ًٍحػ٤ٜخ أٓخّ ٛيٍٛخ 
... ـ ًخٕ ٣ـذ إٔ أطيَُ ه٬٤ِ، ٧ػَف ٓؼِّط٢ ػ٘يى

 
: ػْ حُظلظض ا٢ُ ك٢ كيس ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

! ـ ٌُ٘ي طـخِٛظ٢٘ ٤ُِش ًخِٓش
 

: أؿَهض ك٢ ح٠ُلي ٝ أٗخ أهٍٞ 



َْ ُْ طو٢ُٞ ... ـ أٍىص اػطخءى حُٞهض حٌُخك٢ ُظل١ٌَ ٝ طٔظؼ٤ي١ ٛيٝءى ُ
ٝ أٗٚ أٛخري حُٜٔخى ٝ أٗض ! أٗي ً٘ض ط٘ظظ٣َٖ ٌٓخُٔظ٢ رلخٍؽ حُٜزَ؟

ٍٗش ٝحكيس ػ٠ِ حُٜخطق حُـٞحٍ ! ً٘ض ١َص ا٤ُي ٣خ ػ٣ِِط٢! طل٣ٌَٖ ك٢؟
! ًخٗض طٌٕٞ ًخك٤ش ٧كْٜ

 
: حٗو٠ض ا٢ُ ط١ٜٞ ػ٠ِ ٍأ٢ٓ رخُٞٓخىس 

ًخٕ ٣ـذ إٔ أػٌري كظ٠ ! أٗخ حُٔوطجش... ٤١ذ!! ـ ٝ طٔو٣َٖ ٢٘ٓ أ٠٣خ
! أ٠ٍٟ

 
... ػْ حٍطلغ ٟلٌ٘خ ك٢ َٓف ١ل٢ُٞ ػٌد

 
 

ًخٕ هي َٓ ػ٠ِ هيّٝ ٍح٣ٝش ر٠غ ٓخػخص ُْ ... ١َم حُزخد ١َهخص هل٤لش
حٍطلغ ٛٞط٢ ٧ٓٔق ُِطخٍم رخُيهٍٞ ... ٣٘وطغ كي٣ؼ٘خ ه٬ُٜخ

: أ١َ ٝؿٚ أه٢ ٓخَٛ ٝ هخٍ ك٢ ٓ٘خًٔش 
ـ أٗخ ًحٛذ ح٥ٕ ٫ٓظوزخٍ حُيًظٍٞ كٔخّ ك٢ حُٔلطش ٝ اك٠خٍٙ ا٠ُ 

! َٛ ط٣َي٣ٖ إٔ أرِـٚ ٤ٗجخ ٓخ هزَ ىهُٞٚ ح٫هظزخٍ؟... ٛ٘خ
 

٢ٌُ٘٘ طٔخٌُض ٗل٢ٔ رَٔػش ٗظَص ا٤ُٚ ك٢ كيس ... حكَٔ ٝؿ٢ٜ كـؤس
: ٝهِض ك٢ ٫ٓزخ٫س 

! ٣ٌٔ٘ي ح٫َٜٗحف ح٥ٕ... ـ ٌَٗح ػ٠ِ ٓزخىٍطي حُِط٤لش
 

... ط٘خ٠ٛ ا٢ُ ٛٞص كي٣غ هخىّ ٖٓ حَُٝحم... ٝهلض ٧ؿِن حُزخد هِلٚ
: ًخٕ أر٢ ٣ظليع ا٠ُ أ٢ٓ ك٢ ٤ٟن 

َْ ٛٞ ٓٔظؼـَ ا٠ُ ٛخطٚ حُيٍؿش؟ ٫ ُحٍ أٓخٜٓٔخ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٞهض  ـ ُ
٤ُظٔخ ىٍحٓظٜٔخ ػْ ٤ُـي ػ٬ٔ ٓ٘خٓزخ ٝ ٣ٌٕٞ هخىٍح ػ٠ِ كظق ر٤ض ٝ اػخُش 

! ُٝؿش ٝ أر٘خء
 

: ٛٔٔض أ٢ٓ ك٢ ٍؿخء 
... حٓٔغ ٓ٘ٚ هزَ إٔ طلٌْ ػ٤ِٚ... ـ حُ٘خد هخىّ رؼي ك٤ٖ

 
٫ ٣ٌٖٔ إٔ أٝحكن ػ٠ِ ١خُذ ُْ ٠٣ٖٔ ... ـ ُٖ ٣ـ٤َ ًُي ك٢ ح٧َٓ ٤ٗجخ

! َٛ ط٣َي٣ٖ إٔ أِٓٔٚ ٓٔظوزَ حر٘ظ٢ رٌٜٙ حُُٜٔٞش؟! ٓٔظوزِٚ رؼي
 

: ػْ حٓظطَى ك٢ كِّ 



! حَُكٞ أَٓ ٓلظْ... ـ ٓخ ًخٕ ٣ـذ إٔ ٣ٌِق ٗلٔٚ ػ٘خء حُويّٝ
 

: رخىٍط٢٘ ك٢ هِن ... أؿِوض حُزخد ٝ ػيص ا٠ُ ٍح٣ٝش ٝ هي حٛلَ ٝؿ٢ٜ
ـ ٓخ ري ٣خ َٓحّ؟ ٓخ رخٍ ُٞٗي هي طـ٤َ؟ 

 
: ؿِٔض ٓطَم ٝ هِض 

 ...ـ أٓؤٍ هللا إٔ ٣َٔ ُوخء ح٤ُّٞ ػ٠ِ ه٤َ
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... َٝٛ ػ٢ٔ َٓحى هزَ ىهخثن ٖٓ ٍٝٛٞ كٔخّ

ً٘ض هي كَٟض أ٢ٓ ػ٠ِ اه٘خع أر٢ ريػٞس أكي أػٔخ٢ٓ ا٠ُ حُـِٔش 
! كظ٠ ٫ ٣َطزي كٔخّ اىح ًخٕ حُِوخء طلو٤وخ ٛخٍٓخ ٝؿٜخ ُٞؿٚ ٓغ أر٢

كوخّ أر٢ ريػٞطٚ ٧ٗٚ أًؼَ اهٞطٚ هَرخ ٓ٘ٚ ٝ أػٔوْٜ ِٛش رٌَ ٓخ ٣ليع 
ٝ ً٘ض هي حٍطلض ٗٞػخ ٓخ ٧ٕ ػ٢ٔ طِٝؽ ٛـ٤َح ك٢ ... ك٢ ػخثِظ٘خ حُٜٔـَس

حُٖٔ رؼي طوَؿٚ ٓزخَٗس ٝ هي ٓخػيٙ اهٞطٚ ًؼ٤َح ٝ أهخّ ٓغ أَٛ ُٝؿظٚ 
٧ٗٚ ظَٝكٚ حُٔخى٣ش ك٤ٜ٘خ ُْ طٌٖ طٔٔق ُٚ رخُلٍٜٞ ػ٠ِ ٌٖٓ 

ٝ ٛٞ ح٥ٕ ٓؼ٤ي ٓغ ُٝؿظٚ، ًٔخ أ٢٘ٗ أؿيٛخ ه٣َزش ٢٘ٓ أًؼَ ... ٓٔظوَ
ًٔخ إٔ ػ٢ٔ َٓحى ... ٖٓ أ١ ٝحكيس ٖٓ أُٝحؽ أػٔخ٢ٓ أٝ كظ٠ ػٔخط٢

... ٣لز٢٘ ًؼ٤َح
 

ًَ ٛخطٚ حُٔؼط٤خص ؿؼِظ٢٘ أ١ٔجٖ ا٠ُ ك٠ٍٞٙ، كٜٞ أًؼَ ٖٓ هي ٣ظلْٜ 
... ٟٝؼ٤ظ٘خ

 
 

ً٘ض هي ٍطزض ؿَكش حُـِّٞ ؿ٤يح ٝ ٣ُ٘ظٜخ رخٍُِٛٞ ٝ ٓٔلض حُـزخٍ ك٢ 
ًَ ًٍٖ، رَ أٓؼ٘ض حُ٘ظَ ٖٓ ًَ ُح٣ٝش ٧طلون ٖٓ ُٔؼخٕ ح٤ٍٟ٧ش، ٝ ٖٓ 

ٟٝؼ٤ش حُٞٓخىحص حُٔظَرؼش ػ٠ِ ح٧ٍحثي، ٝ ٖٓ ٌَٗ حُٔظخثَ حُٜ٘ق 
كظ٠ إٔ أ٢ٓ ! ًخٕ ػ٬ٔ ٤٘٠ٓخ كوخ... ٝ ٖٓ ٛلخء رٍِٞ حُ٘ٞحكٌ... ٓٔيُش

!! أػِ٘ض إٔ ؿَكش حُـِّٞ ُْ طٌٖ ٣ٞٓخ رٔؼَ ٌٛح حُـٔخٍ ٝ حُظَط٤ذ
اٜٗخ أٍٝ َٓس ٣يهَ ك٤ٜخ كٔخّ ا٠ُ ! كٔ٘خٓزش ح٤ُّٞ ٫ طظٌٍَ ًؼ٤َح... ١زؼخ
! ر٤ظ٘خ

 
: ىهَ ػ٢ٔ َٓحى ا٠ُ حُـَكش ٌُ٘ٚ ٓخ ُزغ إٔ ٛظق 

! حُطوْ كخٍ ؿيح ح٤ُّٞ! ـ حُـٞ هخٗن ٛ٘خ
 

: ِٛ أر٢ ٍأٓٚ ٓٞحكوخ 
... ٓ٘ـِْ ك٢ حُلي٣وش... ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٗيهَ ح٤٠ُق ا٠ُ ٛ٘خ... ـ ٗؼْ

ٓخٍػض أ٢ٓ رظ٘ظ٤ق حُٔوخػي ك٢ حُلي٣وش ح٧ٓخ٤ٓش ٝ كَٗض ؿطخء 
... َٓ٘هخ ح٧ُٞحٕ ػ٠ِ حُطخُٝش

 



!! أٓخ أٗخ كوي أكٔٔض رو٤زش ُـٜي١ ح٠ُخثغ ىٕٝ ١خثَ
... اٗٚ ٓخَٛ... ٍٕ ٛخطل٢ حُـٞحٍ

ـ ٓخ ح٧َٓ؟ 
 

!!! ـ ُْ أؿي حُؼ٣َْ
 

ـ ُْ طـيٙ؟ ٤ًق ًُي؟ هخٍ أٗٚ ٤ٓوق ػ٘ي ٓيهَ حُٔلطش ٝ ٤َٓطي١ 
... ٓظَس ٓٞىحء

 
َٛ طَحٙ ؿ٤َ ٍأ٣ٚ ٝ ػيٍ ػٖ ... ـ ٫ ٣ٞؿي أكي رٜخطٚ حُٔٞحٛلخص ٛ٘خ

حُويّٝ؟ 
 

... حٗظظَ ه٬٤ِ ٍرٔخ طؤهَ! ٫ ٣ٌٖٔ! ـ ٓخ ح١ٌُ طوُٞٚ؟
 

٤ُْ ُي١ ٝهض أ٤ٟؼٚ ٓؼي ٝ ٓغ هط٤زي ح١ٌُ ٫ ... ـ ٫ ٣خ أهظ٢ حُلز٤زش
! ُي١ ٜٓخّ ًؼ٤َس ٓظؼِوش ٣ـذ إٔ أَٜٗف ا٤ُٜخ! ٣لظَّ ٓٞحػ٤يٙ

 
!!!! ُٖ طَٜ٘ف ٌٌٛح! ـ حٗظظَ

 
ٓخ ؿ٘ظ٤ٚ كظ٠ ! ٣خ ا٢ُٜ... ؿٖ ؿ٢ٗٞ٘!!!! ٌُ٘ٚ أؿِن حُو٢ ك٢ ٝؿ٢ٜ

!!! طزظ٢٘٤ِ رؤم ًٌٜح
 

ك٢ طِي حُِلظش كظق رخد حُلي٣وش ح٧ٓخ٤ٓش ٝ ٓٔؼض ٛٞص أه٢ ٓخَٛ 
!!! ٣ظليع ا٠ُ أر٢ ٝ ػ٢ٔ ٝ ريح إٔ حُـ٤ٔغ ٣َكزٕٞ ر٤٠ق ٓخ

!!! ٓٞف ٣َٟ! ٣ِؼذ رؤػٜخر٢ ٝ ٣ـ٤ظ٢٘! ٌٌٛح إً
: ٓخ إ ىهَ ا٠ُ حٍُِٔ٘ كظ٠ ٓخٍػض أٓٔي رو٘خهٚ ٝ أِٛٙ ر٘يس 

... هٌ ٌٛٙ ٝ ٌٛٙ! ٤١ذ! ـ طٔوَ ٢٘ٓ؟
 

حٍطلغ ٟلٌٚ ٝ ٛٞ ٣ظِو٠ ٢٘ٓ حٌُِٔخص ٝ ح٬ًَُص 
!! كظ٠ كٔخّ ًخٕ ٓـَهخ ك٢ ح٠ُلي... ـ أٍىص إٔ أهظزَ ٍىس كؼِي

 
ٓخٍػض ٍح٣ٝش ُِٞهٞف ٍٝحء حُ٘خكٌس حُٔطِش ػ٠ِ حُلي٣وش حُظ٢ ًخٗض ٜٗق 

ًخٕ ٖٓ حُٜؼذ إٔ طَٟ رٟٞٞف ٝؿٞٙ حُـخ٤ُٖٔ ك٢ حُلي٣وش ٧ٕ . ٓـِوش
ُلوض رٜخ ػْ طزؼظ٘خ ... ُح٣ٝش حُ٘ظَ كخىس ٌُٖ ح٧ٛٞحص ًخٗض طَٜ ٗٞػخ ٓخ

أ٢ٓ ٝ ططخُٝض أػ٘خه٘خ ك٢ ٓلخُٝش ُ٪ٜٗخص ا٠ُ حُلي٣غ ح١ٌُ ٣يٍٝ ك٢ 



... حُوخٍؽ
 

ًخٕ ٣زيٝ أْٜٗ ٣ظؼخٍكٕٞ ك٢ ٝى ٝ ٛيٝء ًؤ١ أٗوخٙ ٓٔخ٤ُٖٔ ٝى٣ؼ٤ٖ 
ٝ حط٠ق رَٔػش إٔ أر٢ ٝ ... ٤ُٔض ُي٣ْٜ أكٌخٍ ٓٔزوش ٝ ٫ ٗٞح٣خ هل٤ش

كٔخّ ًخٗخ ٣ظليػخٕ رظِوخث٤ش ك٢ ٓٞح٤ٟغ ٤ٓخ٤ٓش ٝ ك٣ٌَش ٝ حؿظٔخػ٤ش 
... ك٢ ك٤ٖ ؿِْ ػ٢ٔ ٓطَهخ ٝ هي ؿخٙ ك٢ ٤ًَٓٚ ح٣َُٔق... ػخٓش

ًٔلون ٣ٜ٘ض ا٠ُ ٓخ ٣يٍٝ ... ٣ـْٔ حُز٣ٌٞٔض ك٢ ًؤّ حُؼ٤َٜ رز٢ء
! كُٞٚ رخٛظٔخّ، ٓظظخَٛح رخ٬ُٓزخ٫س كظ٠ ٫ ٬٣كظٚ أكي

 
كلزٔ٘خ أٗلخٓ٘خ هِق حُ٘خكٌس ... كـؤس ٓخى ٛٔض ػو٤َ ػ٠ِ حُـِّٞ

: ٝ أه٤َح رخىٍ أر٢ هخث٬ ... كظ٠ ٫ ٣لٔٞح رٞؿٞىٗخ
! ٤ًق طؼَكض ػ٠ِ َٓحّ؟... ـ إً ٣خ ر٢٘

 
! كٜخ هي ريأ حُظلو٤ن... أكٔٔض رظٞطَ ٗي٣ي ٝ ُْ أٓظطغ ح٩ٜٗخص أًؼَ

ؿخىٍص حُوخػش َٓٔػش ٝ أؿِوض ػ٠ِ ٗل٢ٔ ؿَكظ٢ ٝ ُزؼض أًٍػٜخ ؿ٤جش 
... ٝ ًٛخرخ ك٢ هِن

 
: رؼي ىهخثن ه٤ِِش ُلوض ر٢ ٍح٣ٝش ٝ حكظ٠٘ظ٢٘ ٝ ٢ٛ طٜظق ك٢ كٔخّ 

! ـ اٗٚ كوخ ٓظليع رخٍع
 

: ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ ُٜلش 
٤ًق ًُي؟ ! ـ كوخ؟

 
ًِٔخ ٓؤُٚ ٓئح٫ أهخّ كـخؿخ ٓظ٤٘خ ٝ ! ـ ػ٢ٔ ُْ ٣ويٍ ػ٠ِ طؼـ٤ِٙ

٫ رَ أٗٚ ًخٕ ٣ؤٖ ك٢ ًَ َٓس حُـٞحد ح١ٌُ ٣٘ظظَٙ ٝحُيى ٝ ٣َى ... ٓو٘ؼخ
... كظ٠ أٗٚ ُْ ٣ظَىى ٝ ُْ ٣ظِؼؼْ... ػ٤ِٚ ٝ ٣لَٔ ٝؿٜش ٗظَٙ ك٢ ُزخهش

ًٔخ إٔ ػوخكظٚ حُي٤٘٣ش ٝ حُل٣ٌَش ٫ ٣وظِق ك٤ٜخ ! ػوظٚ ك٢ ٗلٔٚ ػخ٤ُش
... حػ٘خٕ

 
طٜ٘يص ك٢ حٍط٤خف ٝ حطٔؼض حرظٔخٓظ٢ 

 
طًَظٜٔخ ٣ظ٘خه٘خٕ كٍٞ ٓؼخِٓش ... ـ طؼخ٢ُ ٣زيٝ إٔ حُلٞحٍ ٣ِىحى ط٣ٞ٘وخ

! حُِٝؽ ُِِٝؿش ٝ حكظَحّ ًَ ٜٓ٘ٔخ ُلوٞم ح٥هَ
 

ًخٕ كٔخّ ٣ظليع ... طزؼظٜخ ك٢ هطٞحص ٣َٓؼش ٝ حطوٌٗخ ٓٞهؼ٘خ ًخُؼخىس



... ػٖ طوط٤طٚ ُٔٔظوزِٚ ٝ ٓ٘خ٣ٍؼٚ ح٤ُٜ٘ٔش ٝ أر٢ ٣ٜ٘ض ك٢ حٛظٔخّ
: ػْ هخ١ؼٚ هخث٬ 

ٌُٜ٘خ طزو٠ ٓـَى ... أط٠٘ٔ ُي طلو٤وٜخ... ـ اٜٗخ ٓ٘خ٣ٍغ ١ٔٞكش ٣خ ر٢٘
ٓ٘خ٣ٍغ ٤ٔٛٝش ٫ ٣ٌٖٔ ر٘خء أَٓس ػ٠ِ أٓخٜٓخ، ك٬ ٢ٗء ٜٓ٘خ 

ٕٞٔ٠ٓ ...
 

ح٧ك٬ّ ٫ طظلون ر٤ٖ ٤ُِش ٝ ٟلخٛخ ٝ ٣ِِٜٓخ حٌُؼ٤َ ٖٓ ... ـ ٝ ٌُٖ ٣خ ػ٢ٔ
ًٔخ ... ((ٝ إ طؼِوض ٛٔش حَُٔء رٔخ ٍٝحء حُؼَٕ ُ٘خُٚ))حُٜزَ ٝ حُؼ٣ِٔش 

أ٢٘ٗ ٫ أطٍٜٞ أٗي ٣خ ػ٢ٔ هي ر٤٘ض ٌٛح حُز٤ض ٝ ٝكَص ًَ حَُٔكوخص حُظ٢ 
كخَُؿَ ٣لظخؽ ا٠ُ ُٝؿش ػخهِش ا٠ُ ؿخٗزٚ، ط٘خًٍٚ ... ك٤ٚ هزَ حُِٝحؽ

... ٝ رٌُي طٌظَٔ ٓؼخىطٜٔخ... ١ٔٞكٚ ٝ طز٢٘ ٓؼٚ أك٬ٓٚ هطٞس روطٞس
أّ أٗي طَٟ ٖٓ ح٧ك٠َ إٔ أػظٔي ػ٠ِ ٝحُي١ ك٢ طٞك٤َ حٌُٖٔ ٝ حُؼ٤خىس؟ 

كٜٞ كون ... ٝ ٢ٌُ٘٘ ٫ أ٠ٍٟ ُ٘ل٢ٔ إٔ أػ٤ٖ ػخُش ػ٠ِ ٝحُي١
ٝ ... ٗـخكٚ ر٘لٔٚ ٝ أٗخ أ٠٣خ هخىٍ ربًٕ هللا ػ٠ِ طلو٤ن ٗـخك٢ ر٘ل٢ٔ

ٓخًح إ ًخٕ ٝحُي١ ؿ٤َ هخىٍ ػ٠ِ ٓٔخػيط٢؟ 
 

أ١َم أر٢ ك٢ حٛظٔخّ ىٕٝ إٔ ٣ـ٤ذ، ك٢ ك٤ٖ ُْ ٣ظَى ػ٢ٔ ٟٝؼ٤ظٚ 
ح٣َُٔلش ٌُ٘ٚ حًظل٠ رَكغ ٍأٓٚ ٤ُظللٚ ٬ٓٓق حُ٘خد ح١ٌُ ٣ـِْ ا٠ُ 

... ؿخٗزٚ، ٝ حُظ٢ ًخٗض ط٘طن رٔؼخ٢ٗ حُظلي١ ٝ حُؼوش
 

: أٓخ ٍح٣ٝش كوي ٗيص ػ٠ِ ٣ي١ ك٢ كٔخّ ٝ ٓؼخىس ٝ ٢ٛ طْٜٔ 
!!! ـ ُوي ًخٕ ٍحثؼخ

 
َٛ ٤ٓ٘ـق ك٢ طـ٤٤َ ٝؿٜش ٗظَ أر٢ ح١ٌُ ... ًخٕ هِز٢ ٣ولن ر٘يس

! ًخٕ ػخُٓخ ػ٠ِ حَُكٞ ٌٓ٘ حُزيح٣ش؟
 

أًؼَ ٓٔخ ًخٕ ٓظٞهؼخ، رخُ٘ٔزش ُٖٔ ًخٕ ٣ؼِّ ػ٠ِ ... حٓظَٔ حُلٞحٍ ٬٣ٞ١
! حَُكٞ

كوي ريح إٔ حُظ٤ٌِٔ حُ٘ـ٤ذ ٗـق ... ٝ ًخٕ كٞحٍح ٓٔظؼخ كوخ ٌَُ ٖٓ طخرؼٚ
!!! ك٢ كَ أٓجِش ح٫هظزخٍ حُوخ٢ٓ ح١ٌُ طؼَٝ ُٚ

 
ًخٕ حُٞهض هي طؤهَ ٝ أٌٝٗض حُْ٘ٔ ػ٠ِ حُظٞح١ٍ ٍٝحء ح٧كن ك٤ٖ 

كلٔخّ ًخٕ ! أ٤ٜٗض حُـِٔش ىٕٝ حُظَٞٛ ا٠ُ ػوي حطلخم ٢َٟ٣ حُطَك٤ٖ
٣لخٍٝ ؿخٛيح حٓظوَحؽ ًِٔش ٓٞحكوش ٓزيث٤ش ٖٓ أر٢ ح١ٌُ ًخٕ َٜٓح ػ٠ِ 

... حُٔلخكظش ػ٠ِ حُـٔٞٝ



 
ؿ٣َض ٧هظل٢ ك٢ ؿَكظ٢ ٍكوش ٍح٣ٝش كظ٠ ٫ أٝحؿٚ أر٢ رؼي حَٜٗحف 

ٝ ٣زيٝ إٔ ... ٝ ُزؼ٘خ ٗ٘ظظَ ك٢ هِن حُ٘طن رخُلٌْ حُٜ٘خث٢... كٔخّ
حُٔلخٟٝخص هي حٓظَٔص ك٢ هخػش حُـِّٞ ر٤ٖ أػ٠خء ٤ٛجش حُو٠خء ح٣ٌُٖ 

... ح٠ٗٔض ا٤ُْٜ أ٢ٓ
 

٠ٓض أًؼَ ٖٓ ٓخػش هزَ إٔ طيهَ ػ٤ِ٘خ أ٢ٓ كظطِؼ٘خ ا٤ُٜخ ك٢ ُٜلش ٝ 
: ط٘ٞم كوخُض ٓزظٔٔش 

... ٌُٖ... ـ ٣زيٝ أٗٚ هي كخُ ػ٠ِ اػـخد ٝحُيى ٝ ػٔي ك٬ٌٛٔخ أػـذ رٚ
 

: حهظلض ػ٬ٓخص حُلَف ٖٓ ٝؿ٢ٜ ٝ حٍطْٔ ػ٤ِٚ حُوِن 
ـ ٝ ٌُٖ ٓخًح؟ 

 
ك٤ِظْ ... ـ ٝ ٌُٖ ٖٓ حُٜؼذ اػطخء ٓٞحكوش ٤ٍٔٓش ح٥ٕ ٧ٗٚ ٫ ٣ِحٍ ١خُزخ

... ىٍحٓظٚ أ٫ٝ، ػْ ُ٘خ كي٣غ آهَ
 

ـ ٝ ٫ كظ٠ ٓٞحكوش ٓزيث٤ش؟؟ 
 

! ٫ ٓٞحكوش ٝ ٫ ٍكٞ! ـ ٝ ٫ كظ٠ ٓٞحكوش ٓزيث٤ش
 

ـ ٝ ٓخ ٍأ١ ػ٢ٔ ك٢ حُٟٔٞٞع؟ 
 

... ـ ك٢ حُلو٤وش ٛٞ ٖٓ حهظَف حُٜيٗش ُٔيس ٓ٘ش كظ٠ طظ٠ق ح٧ٍٓٞ أًؼَ
 

: كَرظض ٍح٣ٝش ػ٠ِ ٝؿ٘ظ٢ ٓطٔج٘ش ... ١ؤ١ؤص ٍأ٢ٓ ك٢ ه٤زش
إً كٌٜٙ ! أُْ ٣ٌٖ ١ٞ٘٣ ٍك٠ٚ ىٕٝ ٗوخٕ؟! ـ حُلٔي هلل أٗٚ ُْ ٣َكٞ

! ٫ ىحػ٢ ُِلِٕ... ٝ هي ٣ـ٤َ ٍأ٣ٚ ك٢ ح٣٧خّ حُٔوزِش... ػ٬ٓش ٤١زش
 

... ُْ أًٖ أٝهغ ٗظ٤ـش ه٤َح ٖٓ ٌٛٙ ػ٠ِ أ٣ش كخٍ... ـ ٗؼْ ٓؼي كن
 

٫ ٗي إٔ كٔخّ ٣٘ظظَ حُـٞحد ػ٠ِ أكَ ... ـ ٤ٛخ حط٢ِٜ ريح٤ُش أهز٣َٜخ
... ٖٓ حُـَٔ

 
: حطِٜض رَح٣ٝش ٝ َٗكض ُٜخ ٓٞهق أر٢ ٝ ػ٢ٔ كخرظٔٔض هخثِش 

ـ ػ٠ِ أ٣ش كخٍ ٛٞ ُْ ٣َكٞ، ٓغ إٔ كٔخّ ًخٕ ٣َ٣ي هطزش ٤ٍٔٓش كظ٠ 



... ٌُٖ ٫رؤّ... ٣ٌٖٔ ٖٓ ٣ُخٍطٌْ ٝ ٣ظليع ا٤ُي أًؼَ
 

: ٝ هزَ إٔ طـِن حُو٢ ٛظلض ٟخكٌش 
٣زيٝ إٔ رؼٞ حُل٤٤ُٞ٠ٖ ًخٗٞح ٣ٔظَهٕٞ حُٔٔغ ٖٓ ٍٝحء ... ـ ػ٠ِ كٌَس

!! حُ٘خكٌس
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أر٢ ... َٓص ح٣٧خّ حُظ٢ طِض ٣ُخٍس كٔخّ ُز٤ظ٘خ رٜلش ػخى٣ش ؿيح ك٢ ر٤ظ٘خ
ُْ ٣لظق حُٟٔٞٞع ٓؼ٢ ا٬١هخ، ٝ أٗخ كخُٝض هيٍ ح٩ٌٓخٕ إٔ إًٔٞ طِوخث٤ش ٝ 

... إٔ ٫ ٣زيٝ ػ٢ِ أى٠ٗ طؤػَ ٖٓ ٓٞهلٚ طـخٙ ح٫ٍطزخ١
 

٢ٌُ٘٘ ٫كظض إٔ أر٢ ٛخٍ ٣ط٤َ حُ٘ظَ ا٢ُ ًؼ٤َح، ٝ ٣َٔف أػ٘خء حُطؼخّ ٝ 
! حر٘ظ٢ ًزَص ٝ أٗخ ٫ أى١ٍ: ًؤٗٚ ٣وٍٞ ك٢ َٓٙ ... ٛٞ ٣ظخرغ كًَخط٢

 
٧ٗٚ حًظ٘ق إٔ ٛ٘خى ٖٓ ٣٘ظَ ... أ٤ًي أٗٚ ٛخٍ ٣٘ظَ ا٢ُ رٌَ٘ ٓوظِق

ٝ أ٢٘ٗ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ إًٔٞ َٓحّ أهَٟ ؿ٤َ َٓحّ ... ا٢ُ رط٣َوش ٓوظِلش
حًظ٘ق أ٢٘ٗ هي ... ح٫ر٘ش حُٔط٤ؼش، حُطخُزش حُٔـظٜيس ٝ ح٧هض حٌُزَٟ

٣ٌٕٞ ٢ُ أىٝحٍ أهَٟ ك٢ حُل٤خس ؿ٤َ حٌُٛخد ا٠ُ حُـخٓؼش، ٝ هَحءس حٌُظذ 
ٝ ١زؼخ ٓٔخٍٓش حُطذ ك٢ ... ٝ ٓ٘خؿزش ٓخَٛ ٝ حُظٔٞم ٓغ أ٢ٓ

... حُٔٔظوزَ
 

ٝ رخُطزغ ًخٕ ٣ظٔخءٍ ػٖ ١ز٤ؼش ػ٬هظ٢ رلٔخّ ٝ ػٖ ٓويحٍ طؼِو٢ 
... رٚ

كٜٞ ًخٕ ٣ؼِْ إٔ كٔخّ ؿخء ا٠ُ ُِٓ٘٘خ رَٟخ ٢٘ٓ، ٌُ٘ٚ ًخٕ ٓلظخٍح 
... ٢٘ٗ٧ ُْ أري أ٣ش ٍىس كؼَ أٓخّ ٓٞهلٚ حُـخٓٞ

 
َٛ أٗخ ٓوطٞرش أّ ٫؟؟؟ ... ٝ ٢ٌُ٘٘ ً٘ض ك٣ِ٘ش ك٢ ىحه٢ِ

َٛ ٣ٌٖٔ ُلٔخّ إٔ ٣ظَٜ ر٢ ػ٠ِ حُٜخطق أّ ٫؟؟؟ 
َٛ ٣ٌٔ٘ٚ ٣ُخٍط٘خ ك٢ حٍُِٔ٘؟ َٛ أٓظط٤غ ٓلخىػظٚ ك٢ حُـخٓؼش؟ 

... اٗٚ ٢ٗء ٓل٤َ كؼ٬
 

ٍؿْ أٗٚ هي ٠٠ٓ ػ٠ِ طؼخٍك٘خ ر٠ؼش أَٜٗ ا٫ أٗ٘خ ُْ ٗظليع ٓزخَٗس ا٫ 
ٝ ًَ ُوخء ٫ ٣ظؼيٟ ... َٓحص ٓؼيٝىحص ٫ طظـخُٝ ػيى أٛخرغ ح٤ُي حُٞحكيس

طيؿيؽ ... ٌُٜ٘خ ٍحٓوش ك٢ ًحًَط٢... ر٠غ ؿَٔ ٓزظٍٞس، ٝ ًِٔخص ٓزؼؼَس
... هِز٢ ك٢ ٍهش

 
ٝ ً٘ض أٛلٞ ا٠ُ ... ُْ أٍٙ ٌٓ٘ ُٔلظٚ هِٔش ٖٓ ٍٝحء حُ٘خكٌس حُٔٞحٍرش

. ٓٔخع أهزخٍٙ



كظ٠ ىح٤ُش ٫ أٍحٛخ ًؼ٤َح، ٧ٗ٘خ ٗيٍّ ك٢ ... ٌُ٘ٚ ُْ ٣ؼي ٣ؤط٢ ا٠ُ ح٤ٌُِش
... كِْ أػي ػ٠ِ حطٜخٍ رؼخُٔٚ... أهٔخّ ٓوظِلش

 
 
 

ً٘ض أؿخىٍ هخػش حُٔلخَٟحص ك٤ٖ حهظَرض ٢٘ٓ ٤َٜٓ ٓزظٔٔش ٝ ٍرظض 
: ػ٠ِ ًظل٢ هخثِش 

! ـ ٤ًق كخُي ٣خ ػَٝٓش؟ ٝ ٓخ أكٞحٍ حُؼ٣َْ؟
 

!! ػَٝٓش؟؟ ػ٣َْ؟؟ ٣خ ٤ُظ٘خ ً٘خ ٓوطٞر٤ٖ كو٢... ط٠َؽ ٝؿ٢ٜ ك٢ كَؽ
 

: ٟلٌض ٝ أٗخ أهٍٞ 
! ـ رؼي ػَٔ ٣ٞ١َ إ ٗخء هللا

 
: ٗظَص ا٢ُ ك٢ ىٛ٘ش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
ـ ٓخ ري ٣خ َٓحّ؟ ُٔخًح ٌٛح ح٬ٌُّ؟ 

 
: ػْ ػيُض ٗظخٍحطٜخ ػ٠ِ أٗلٜخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ هزغ 

!!!! ـ ٫ طو٢ُٞ أٗي ٓٔظؼـِش ػ٠ِ حُِٝحؽ؟
 

: ُٞكض رٌل٢ ٗخك٤ش ٝ ٛظلض 
... ـ ٝ ُْ حُؼـِش؟ أٓخٓ٘خ حُٞهض حٌُخك٢

 
: أٌٓٔض رٌٍحػ٢ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ ك٠ٍٞ ِٓٔٝؽ رِٜلش 

٤ًق ط٤َٔ ػ٬هظٌٔخ؟ ... كيػ٢٘٤... ـ ٛخحح
 

: طٜ٘يص ٝ ُِٛص ًظل٢ ٝ هِض 
... ُْ أٍٙ ٌٓ٘ ؿخء ا٠ُ ر٤ظ٘خ ح٧ٓزٞع حُٔخ٢ٟ... ـ ٫ ٢ٗء ٣ًٌَ

 
ُْ ٫ ٣ظَٜ ! كٔخّ ٓوَٜ ٗخك٤ظي... ٫ ٫ ٫!! ـ أٓزٞع ًخَٓ ٝ ُْ طظ٬ٜ؟

ري ػ٠ِ حُٜخطق إ ًخٕ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ حُٔـ٢ء ا٠ُ حُـخٓؼش أٝ ٣ُخٍطي ك٢ 
ٌُِْٓ٘؟؟ 

 
!! ٗلٖ ُٔ٘خ ٓوطٞر٤ٖ رؼي... ٝ ٌُٖ ٣خ ٤َٜٓ! ـ ٣ظَٜ ر٢ ػ٠ِ حُٜخطق؟

 



: ٓخٍػض طوٍٞ ك٢ اُلخف 
٣ؼ٢٘ ... ٝ أرٞى ٓؼـذ رٚ أ٠٣خ... ـ ٝ ٌُٖ ٝحُي٣ي ػ٠ِ ػِْ رؼ٬هظٌٔخ

حُٔٔؤُش رَٓظٜخ ... ٤ُْ ٛ٘خُي حػظَحٝ ػ٠ِ ػ٬هظٌٔخ ك٢ كي ًحطٜخ
... ٓٔؤُش ٝهض كظ٠ ٣ظوَؽ كٔخّ

 
: ٌٓظض ٝ هي حط٠ق حُظَىى ػ٠ِ ٝؿ٢ٜ كخٓظطَىص 

ٓخ ٍأ٣ي؟ ... ٌٌٛح حَُهخرش ٓٞؿٞىس... ـ ح١ِز٢ ٓ٘ٚ إٔ ٣ظَٜ ػ٠ِ ٍهْ حُز٤ض
 

كَٜ ٖٓ حُٔؼوٍٞ إٔ إًٔٞ أٗخ حُٔزخىٍس؟؟ ... ـ ٌُ٘ٚ ُْ ٣وظَف ػ٢ِ ح٧َٓ
 

كٜٞ أ٠٣خ ٣َ٣ي إٔ ٣ظؼَف ... ـ أٍحٖٛ ػ٠ِ أٗٚ ٍحؿذ ك٢ ح٧َٓ أًؼَ ٓ٘ي
ٌُح ... ٌُٖ ح٤ً٧ي أٗٚ ٣و٠٘ اكَحؿي ٝ ٣ظٞهغ إٔ ٫ طٞحكو٢... ػ٤ِي أًؼَ

... ُْ ٣زخىٍ رخ٫هظَحف، ٌُٖ أٗض ربٌٓخٗي إٔ ط٢ِٜٔ ػ٤ِٚ ح٧َٓ
 

: أؿزض ٓظلٌَس 
... ـ ٓؤٗظَ ك٢ ح٧َٓ

 
 

ٗؼْ، ُْ ٫ ٣ظَٜ ر٢ ػ٠ِ ... ػيص ا٠ُ حٍُِٔ٘ ٝ حُلٌَس طِق ػ٠ِ ٢ً٘ٛ
... ك٬ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ هِٞس... ٍهْ حٍُِٔ٘؟ ُٖ إًٔٞ رٔلَى١ ك٢ حٍُِٔ٘
ك٬ ٣ٌٖٔ إٔ ٗظـخُٝ حُليٝى ... ًٔخ إٔ أر٢ ٝ أ٢ٓ ٣ؼَكخٕ أه٬هٚ ٝ طي٣٘ٚ

... حَُ٘ػ٤ش ك٢ كي٣ؼ٘خ
كَٜ ٓ٘وطغ حطٜخُ٘خ ... ًٔخ أٜٗخ حُط٣َوش حُٞك٤يس ُ٘ظؼَف ػ٠ِ رؼ٠٘خ أًؼَ

رزؼ٠٘خ حُزؼٞ ٤١ِش حُٔ٘ٞحص حُٔوزِش، كظ٠ ٗظٌٖٔ ٖٓ حُِٝحؽ؟؟ ؿ٤َ 
... كظ٠ أٗ٘خ هي ٠ٔ٘ٗ رؼ٠٘خ حُزؼٞ رطٍٞ حُٔيس! ٓؼوٍٞ

 
ٓخٍػض رخٓظ٘خٍس أ٢ٓ كٞحكوض ػ٠ِ حطٜخُٚ ٣َٗطش إٔ ٫ ٗط٤َ 

... ًٔخ أٜٗخ ٓظٌٕٞ ك٢ حُـَكش حُٔـخٍٝس... حُلي٣غ
 

: هلِص ٖٓ حُلَكش ٝ ٓخٍػض أطَٜ ريح٤ُش 
!! ـ أ٣ٖ أٗض ٣خ كظخس، ُْ أٍى ٌٓ٘ كظَس ًؤٗ٘خ ُٔ٘خ ك٢ ٗلْ ح٤ٌُِش

 
: أؿزض ٟخكٌش 

! ٗظٞٙ ك٤ٜخ رُٜٔٞش... ـ َٓٔحص ح٤ٌُِش ٤٤٤٣ٞ١ِش ًخَُٔحى٣ذ
 



: ٛٔظض ه٬٤ِ كزخىٍص ىح٤ُش ٓيحػزش 
!! رَ ط٣َي٣ٖ إٔ طٔؤ٢ُ إٔ أكٞحٍ حُيًظٍٞ!! ـ أ٤ًي إٔ ٌٓخُٔظي ٤ُٔض ٢ُ

 
: هِض ٓظٜ٘ؼش حُـ٠ذ 

!! ـ ٣ؼ٢٘ ًؤٗٚ ٛٞ ٣ٜظْ ر٘ؤ٢ٗ أٝ ٣ٔؤٍ ػ٢٘ ٢ً أٓؤٍ ػ٘ٚ
 

... كٜٞ ٓظؼذ ؿيح ك٢ حُظ٣َٖٔ ٝ أٓخٓٚ حٓظلخٗخص ًؼ٤َس... ـ حػ٣ٌٍٚ ٣خ َٓحّ
كـَ حُلي٣غ ر٤٘٘خ ... ٢ٌُ٘٘ أإًي ُي أٗي ٫ طـ٤ز٤ٖ ػٖ رخُٚ ُلظش ٝحكيس

... ٣يٍٝ كُٞي
 

: حرظٔٔض ك٢ ٓؼخىس ٝ هِض ٓيح٣ٍش ١ٍَٝٓ 
ٝ ٫ ٣ؼِْ إ ً٘ض ٓض أٝ ٫ُُض ر٤ٖ ... ـ ٝ ٌُٖ أهزخ١ٍ ٫ طِٜٚ كظ٠

!! ح٧ك٤خء
 

: ٟلٌض ىح٤ُش ٝ هخُض 
ٝ ٌُٖ ٓخًح ٣ٌٔ٘ٚ ! ٓؤرِـٚ ؿ٠زي ٓ٘ٚ ٝ ؿ٤ظي ٖٓ ٫ٓزخ٫طٚ... ـ كخححَٟ

إٔ ٣لؼَ أٓخّ ٓٞهق ٝحُيى؟؟ 
 

: طَىىص ه٬٤ِ هزَ إٔ أهٍٞ ك٢ ٛٞص هخكض 
حٓظَ٘ص أ٢ٓ ٝ ٢ٛ ... ـ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ظَٜ ر٢ ػ٠ِ ٍهْ حٍُِٔ٘ إ ٗخء

... ٓٞحكوش
 

... ٓؤرِـٚ ًُي ٣خ كز٤زظ٢... ـ كٖٔ
 
 

حٗظظَص ػ٠ِ حُـَٔ ٌٓخُٔش ىح٤ُش حُٔٞح٤ُش، ٝ ٓخ إ ٍٕ حُٜخطق كظ٠ ٠ًٍض 
: ٧ؿ٤ذ 

َٛ ... ـ ٣وٍٞ أٗٚ ٤ٓظَٜ ري ػ٠ِ حُٔخػش حُٔخرؼش ٖٓ ٓٔخء حُـي
حُٞهض ٓ٘خٓذ ُي؟ 

 
... ٫ رؤّ... ـ ٗؼْ

 
... ٟٝؼض حُٔٔخػش ٝ هي أهٌ هِز٢ ٣يم ك٢ ٗيس
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حٓظ٤وظض ٓزٌَس ػ٠ِ ؿ٤َ حُؼخىس رؼي ٤ُِش ٣ٞ١ِش ٤ِٓجش رخ٧ك٬ّ 
... حُٔؼ٤يس

 
!!! اٜٗخ حُٔخػش حَُحرؼش... ططِؼض ا٠ُ حُٔ٘زٚ ح١ٌُ ُْ ٣َٕ رؼي

ٓخ ح١ٌُ ؿؼ٢ِ٘ أٓظ٤وع ك٢ ٌٛح حُٞهض؟؟ ػيص ا٠ُ حُّ٘ٞ، ٢ٌُ٘٘ ُْ 
... ُزؼض طلض حُـطخء ٝ حُيهخثن طَٔ رط٤جش... أٓظطغ إٔ أؿلٞ ػخ٤ٗش

 
ُْ ًَ ٌٛح حُوِن ٣خ َٓحّ؟؟ 

 
... ًخٕ هِز٢ ٣ولن ر٘يس ك٢ ًَ َٓس أطًٌَ ك٤ٜخ حٌُٔخُٔش حُٔٞػٞىس

٤ًق ٤ٌٕٓٞ ٛٞطٚ ك٢ حُٜخطق؟ ٝ ٤ًق ٓؤطليع ٓؼٚ؟ 
كب٢٘ٗ أكْ إٔ ه٢ ... كظ٠ ٝ إ ًخٗض أ٢ٓ ه٣َزش ٝ ىح٤ُش ا٠ُ ؿخٗزٚ

رَ أٗٚ َُِٔس ... حُٜخطق ح١ٌُ ٣َٜ ًِٔخطٚ رؤ٢ًٗ، ٣لِٜ٘خ ػٖ ًَ ٓخ كُٞ٘خ
!!! ح٠ُٝ٧ ٤ٌٕٓٞ ر٤٘٘خ كٞحٍ هخٙ

ك٤ْ ٓ٘ظليع ٣خ طَٟ؟؟ 
ٝ ٤ًق ٓؤطَٜف؟؟ 

ٌُٖ ك٢ ٗلْ حُٞهض إٔ أطـ٘ذ ح٠ُلي ٝ ... ػ٢ِ إٔ إًٔٞ طِوخث٤ش
... حُظلٌٚ

!! ٤ُْ ٓؼِٔخ أطٌِْ ٓغ ٍح٣ٝش أٝ ىح٤ُش... ٝ إٔ أهلٞ ٖٓ ٛٞط٢
َٛ ٓؤؿي حٌُِٔخص حُٔ٘خٓزش؟ ٓخًح إ ٝؿي٢ٗ ػو٤ِش حُظَ؟؟ أٝ هل٤لش 

١خث٘ش؟؟ 
 

كؼ٤ِٚ إٔ ٣وزِي ... ٢ًٗٞ َٓحّ ٝ ًل٠... ٢ًٗٞ ١ز٤ؼ٤ش... ٣خ ػ٣ِِط٢ ٣خ َٓحّ
ٝ إ ُْ طؼـزٚ ٗو٤ٜظي كٖٔ ح٧ك٠َ إٔ طوق حُؼ٬هش ك٢ ... ًٔخ أٗض
... ريح٣ظٜخ

 
ط٘لٔض رؼٔن ٝ هي حُىحى حٍط٤خك٢، ػْ هٔض كظٟٞؤص ٝ ٤ِٛض ر٠غ ًٍؼخص 

... ك٢ ظِٔش ح٤َُِ ٝ ؿِٔض أٗظظَ ٬ٛس حُلـَ
 

... حًظذ ٢ُ حُو٤َ ك٤غ ًخٕ ػْ ٢ٍٟ٘ رٚ... ٣خ ٍد
 

... ٛخٍ ًحى ٛٞ ىػخث٢ حُٔل٠َ ٌٓ ػَكض ىػخء ح٫ٓظوخٍس
 



 
ًخٕ ٣ٞٓخ ٬٣ٞ١ ػ٢ِ ك٢ ح٤ٌُِش، ٝ ً٘ض أططِغ ر٤ٖ حُل٤٘ش ٝ ح٧هَٟ ا٠ُ 

!!! ٓظ٠ طل٤ٖ حُٔخػش حُٔخرؼش... حُٔخػش
 

ًخٗض حُٔلخَٟحص ط٘ظ٢ٜ ػ٘ي حُٔخػش حُوخٓٔش، ػْ ٣زو٠ ُي١ حُٞهض 
... ٧ػٞى ا٠ُ حُز٤ض ٝ أٓظ٣َق ه٬٤ِ هزَ إٔ ٣ؤط٢ حُٔٞػي

 
: ً٘ض أْٛ رٔـخىٍس ح٤ٌُِش ٛلزش ٍح٣ٝش ك٤ٖ حهظَرض ٓ٘خ ىح٤ُش ٝ ٢ٛ طِٜغ 

... ً٘ض أرلغ ػ٘ي... ـ حُلٔي هلل ُلوض ري هزَ إٔ طَٜ٘ك٢
 

: ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ هِن ك٢ ك٤ٖ ٛظلض ٍح٣ٝش ك٢ ُٜلش 
َٛ أٗخ ٓوطجش؟ ... ه٢ُٞ ه٢ُٞ! ـ أ٤ًي ُي٣ي ٍٓخُش ٖٓ كٔخّ؟

 
: حرظٔٔض ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

كوي حطَٜ ر٢ ٓخػش حُـيحء ٝ ١ِذ ٢٘ٓ إٔ أرِـي ٤ٗجخ ... ـ ٗؼْ رخُلؼَ
... ٓخ
 

: ططِؼ٘خ ا٤ُٜخ ك٢ طَهذ ٝ هخُض 
... ٧ٗٚ ُٖ ٣ظٌٖٔ ٖٓ ح٫طٜخٍ ري ٌٛح حُٔٔخء... ـ حُلو٤وش أٗٚ ٣ؼظٌٍ ُي

 
ه٤ْ ػ٤ِ٘خ حُٞؿّٞ ُِلظخص هزَ إٔ طٔظَى ىح٤ُش أٗلخٜٓخ ٝ طٔظطَى هخثِش 

 :
هخٍ أٗٚ ... ـ ُْ ٣ًٌَ حُٔزذ، ٌُ٘ٚ ١ِذ ٢٘ٓ ػ٘ٞحٕ ر٣َيى ح٫ٌُظ٢َٗٝ

... ٤ٓلَٔ ُي ريهش ٧ٗٚ ٫ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣َٔ ػ٢ِ ٓخ ٣َ٣ي طز٤ِـٚ ُي
 

: رخىٍطٜخ ك٢ هِن 
َٛ ٛٞ رو٤َ؟ ... ١ٔج٢٘٤٘... ـ ىح٤ُش

 
ٛٞ رو٤َ ٝ هي ًٛذ ا٠ُ ... ٤ُْ أَٓح ٓظؼِوخ رٜلظٚ أريح... ـ ٫ طوِو٢

... حُٔٔظ٘ل٠ ح٤ُّٞ
 

: ػْ طيحًٍض ٟخكٌش 
ٌُ٘ٚ ُْ ٣ِٔي حُٞهض ... ـ ٖٓ أؿَ حُظ٣َٖٔ ٝ ٤ُْ ٖٓ أؿَ حُؼ٬ؽ ١زؼخ

٫ ىحػ٢ ... حٌُخك٢ ٤َُ٘ف ٢ُ ػ٠ِ حُٜخطق ٌُُي هخٍ رؤٗٚ ٤ََٓٓ ا٤ُي
!! ُِوِن



 
 

ٝ ... ٝ هي ٛخٍ ٓٞػي حُٔخػش حُٔخرؼش ر٬ ه٤ٔش... ػيص ا٠ُ حُز٤ض َٓٔػش
!!! ٌُٖ ٛ٘خُي ٍٓخُظٚ ٓ٘ٚ ط٘ظظ٢َٗ

ىهِض ا٠ُ ؿَكظ٢ ػ٠ِ ػـَ ٝ كظلض حُلخٓٞد، ٝ ريح ٢ُ أٗٚ حٓظـَم 
ٝ أهطؤص َٓط٤ٖ ٝ أٗخ أىهَ ًِٔش حَُٔ !! ٝهظخ أ١ٍٞ ٖٓ حُؼخىس ٤ُلظق

... ُلٔخر٢ ح٫ٌُظ٢َٗٝ
... ٝ أه٤َح كظلض حَُٓخُش

... هَأطٜخ َٓط٤ٖ ٝ أٗخ ٓزٍٜٞس ح٧ٗلخّ
 

ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ ٝ ٍكٔش هللا ٝ رًَخطٚ 
 

آٓق ٢٘ٗ٧ حٟطٍَص ا٠ُ اه٬ف ٝ ػي١ ح٧ٍٝ ُي روٜٞٙ حٌُٔخُٔش 
ٝ ٌُ٘ي إ هَأص ٍٓخُظ٢ ٌٛٙ ا٠ُ حُٜ٘خ٣ش ٓظِظ٤ٖٔٔ ٢ُ ... حُٜخطل٤ش

... حُؼٌٍ ٝ طظل٤ٜٖٔ ٓٞهل٢، رَ ا٢٘ٗ ٝحػن أٗي ٓظئ٣ي٣٘ٚ
 

ٍرٔخ ... رؼي إٔ ٝحكوض حُزخٍكش ػ٠ِ ح٫طٜخٍ ري، ُزؼض هِوخ ُٔزذ أؿِٜٚ
٢ٌُ٘٘ ... ٢٘ٗ٧ ُْ أٟغ حٌُٔخُٔخص حُٜخطل٤ش ك٢ كٔخر٢ َُِٔكِش حُلخ٤ُش

ُِِٞٛش ح٠ُٝ٧ ُْ أٍ ٓخٗؼخ ١خُٔخ إٔ ٝحُيطي ٓٞحكوش ٝ ٢ٛ ٓظٌٕٞ ه٣َزش 
... ٓ٘ي

ٌُٖ ٍُٓٞ٘خ ح٣ٌَُْ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ ٝ ِْٓ ػِٔ٘خ ح٫ٓظوخٍس ك٢ ًَ أٍٓٞ 
ٌُح كوي هٍَص إٔ ... ك٤خط٘خ، هخٛش طِي حُظ٢ طزؼغ حُوِن ك٢ ٗلٞٓ٘خ

... أٓظو٤َ هزَ إٔ أطوٌ أ٣ش هطٞس
 

كظًِٞض ... حٓظوَص حُزخٍكش هزَ حُّ٘ٞ، ٢ٌُ٘٘ ُْ أٍ ك٢ ٢ٓٞٗ أ٣ش ػ٬ٓش
ٌُٖ ح٤ُّٞ ك٤ٖ ِٝٛض ا٠ُ حٌُٔظذ ٝ ... ػ٠ِ هللا ٝ هي هٍَص إٔ أطَٜ ري

كظلض حُلخٓٞد، ظَٜص أٓخ٢ٓ كـؤس ٗخكٌس ٖٓ ٓٞهغ ا٢ٓ٬ٓ ك٤ٜخ 
ُٔض ... طل٣ٌَ ٖٓ حُلي٣غ ر٤ٖ حُ٘خد ٝ حُلظخس ػ٠ِ حُٜخطق ٝ حُٔٔ٘ـَ

أى١ٍ ُْ حه٘ؼَ ؿ٢ٔٔ ك٤ٖ هَأطٚ، ٓغ أٗٚ ٣ظليع ػٖ ٬ًّ حُـٍِ ح١ٌُ 
٣ليع ر٤ٖ حُ٘زخد حُطخثٖ ٝ حُؼ٬هخص حُظ٢ طز٠٘ ىٕٝ ٓؼَكش حُٞحُي٣ٖ، 

٢ٌُ٘٘ أكٔٔض أٗٚ ٍٓخُش ا٢ُ ٖٓ ٍد حُؼخ٤ُٖٔ، رَ أٗٚ ٣لَٔ حُـٞحد 
!! ػ٠ِ حٓظوخٍط٢

 
ٍرٔخ ٤ُْ كي٣ؼ٘خ ك٢ كي ًحطٚ ٖٓ حُٔلَٓخص، ٝ ... َٓحّ أٍؿٞ إٔ طل٢٘٤ٜٔ

ٍرٔخ ً٘خ ٗـظٜي ٝ ٗـخٛي أٗلٔ٘خ ٬ُرظؼخى ػٖ حُٔؼخ٢ٛ ٝ ٗظو٠ٜ ٍٟخء 



كَرٔخ ًخٗض ٝحُيطي ٓٞحكوش ٧ٕ ح٧ّ رطزؼٜخ ... حُٞحُي٣ٖ ك٢ ًَ هطٞس
٢ٌُ٘٘ ُٔض ٝحػوخ ٖٓ إٔ ٝحُيى ... ك٘ٞٗش ٝ طظـخُٝ ٝ طو٠غ َُؿزخص أر٘خثٜخ

!! ٤ٌٕٓٞ ُٚ ٗلْ حُٔٞهق
 

ًٔخ أٗ٘خ َٗؿٞ ٖٓ ػ٬هظ٘خ ٌٛٙ إٔ طٌٕٞ ٣َ١و٘خ ا٠ُ كَحى٣ْ حُـ٘خٕ ٝ 
أِٓ٘خ إٔ ٗز٢٘ ... ٗزظـ٢ إٔ طٌٕٞ ك٢ ٓز٤َ هللا ٝ ٤ِٓٝش ٣ُِخىس ١خػظٚ

٠ٜٗش ح٧ٓش ٖٓ ه٬ٍ ط٣ٌٖٞ ر٤ض ِْٓٔ، ٣زخٍى ُ٘خ هللا ك٤ٚ ٖٓ أٍٝ ُلظش، 
... ٣زخٍى ُ٘خ كظ٠ ك٢ ٗٞح٣خٗخ ٝ ك٢ ىهخثَ ٗلٞٓ٘خ

كَٜ ٤ِ٣ن رٖٔ ٣لَٔ ٓؼَ ٛيك٘خ إٔ ٣ٜ٘خع ا٠ُ ٍؿزخطٚ ٝ أكخى٣غ ٗلٔٚ؟ 
كظ٠ إ ًخٗض ٫ طظـخُٝ حُليٝى حَُ٘ػ٤ش، ك٢ٜ ٓيهَ ٖٓ ٓيحهَ 

ٝ هي طوٞىٗخ ا٠ُ ٍؿزخص أهَٟ أًزَ ٜٓ٘خ، ٓؼَ حٌُٔخُٔخص ... ح٤ُ٘طخٕ
... حُوخٛش ىٕٝ ػِْ ح٧َٛ ٧ٗ٘خ ٟٔ٘٘خ ٓٞحكوظْٜ ٝ ٖٓ ػْ حُِوخء

 
٣ّٞ ٣زخ٢ٛ ر٘خ هللا ػزخىٙ ٝ ... أ٫ ط٣َٖ إٔ ٗو٘غ ح٥ٕ ٝ ٗلَف ك٤ٔخ رؼي

ًخٗخ ٣ظل٣َخٕ َٟٓخط٢ ك٢ ًَ كًَش ... ٝ ٣وٍٞ حٗظَح ا٠ُ ٣ٌٖٛ... ٬ٓثٌظٚ
ٝ َٛ ك٢ حُي٤ٗخ كَكش طٔخ١ٝ كَكش ًحى ح٤ُّٞ؟ ... ٝ ٌٕٓٞ

ٌُح كب٢٘ٗ أٍٟ ـ ٝ أظ٘ي طٞحكو٢٘٘٤ ـ إٔ ٗظـ٘ذ ًَ ٓخ ٠٣ؼق ٗلٞٓ٘خ، 
... هخٛش إٔ ُِٜٞص كظ٘ش

 
أطًَي ك٢ ... ػ٠ِ أَٓ إٔ ٣ؼـَ ٝحُيى رخُٔٞحكوش ػ٠ِ حُوطزش ح٤َُٔٓش

أٓخٕ هللا 
 

... ٝ ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ ٝ ٍكٔش هللا ٝ رًَخطٚ
 
 

ٝ أٗخ أػ٤ي هَحءس حَُٓخُش ... ًخٗض حرظٔخٓش ٓؼ٤يس طَطْٔ ػ٠ِ ٗلظ٢
... ٝ هي ٌٓ٘ض ك٢ ػ٢٘٤ ٗظَس كخُٔش... َُِٔس حُؼخُؼش

ٍؿْ أ٢٘ٗ ُْ أكَٜ ػ٠ِ حٌُٔخُٔش حُٔٞػٞىس، ا٫ أ٢٘ٗ أكٔٔض رؤٕ ٓخ 
... كِٜض ػ٤ِٚ ٛٞ أك٠ِ رٌؼ٤٤٤٤َ

أ٣ٖ ح٤ٔٗخه٢ ٍٝحء !! كؤ٣ٖ طل١َ٤ٌ ٖٓ طل٤ٌَٙ... ً٘ض أكْ رخُٜـخٍ أٓخٓٚ
! أ٣ٖ طَٔػ٢ ٖٓ كٌٔظٚ؟! ٍؿزخط٢ ٖٓ كٖٔ طير٤َٙ؟

 
ٝ ؿٔؼ٢٘ ري ... ٝ كلظي ٢ُ ٖٓ ًَ ٓٞء... رخٍى هللا ٢ُ ك٤ي ٣خ كٔخّ

... ه٣َزخ ػ٠ِ ه٤َ
 



... ًخٕ ٗؼٍٞ ػ٤ٔن رخ١٫ٔج٘خٕ ٣ظيكن ا٠ُ هِز٢ ك٢ ىفء
إ ٗخء هللا ... ٓؤًٕٞ ك٢ أ٣ي أ٤ٓ٘ش ٓؼي
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ًخٕ حُزخد هي أؿِن طٔخٓخ أٓخّ حُظل٤ٌَ ك٢ حٌُٔخُٔخص حُٜخطل٤ش، كوي ًخٕ 
حُوَحٍ كخٓٔخ كظ٠ أ٢٘ٗ ُٔض ٗل٢ٔ ٬٣ٞ١ ػ٠ِ ؿَأط٢ ُظوي٢ٔ٣ ٓؼَ 

ٝ ىػٞص هللا إٔ ٫ ٣ٌٕٞ كٔخّ هي ٝؿي ٤ٗجخ ك٢ ٗلٔٚ ... ًحى ح٫هظَحف
... أٝ ٣ٌٕٞ هي ظٖ ر٢ حُظٕ٘ٞ... ٖٓ طٜخ٢ٗٝ رخُٔٔؤُش

 
 

ٌُٖ طِي حَُٓخُش حُظ٢ طِو٤ظٜخ ٖٓ كٔخّ ًخٗض ٓلظخكخ ُط٣َوش ؿي٣يس 
٢ٛ أٍه٠ ٝ أك٠ِ ٝ أرِؾ ٖٓ ... ٣َ١وش ػَكض ٓؼٜخ ٓظؼش ًز٤َس... ُِظٞحَٛ

... ًِٔخص حُـٍِ ٝ ح٤ُٜخّ
 

ًخٗض طزيٝ ك٢ ظخَٛٛخ هخ١َس ... كزؼي ر٠ؼش أ٣خّ ٝؿيص ٍٓخُش ؿي٣يس ٓ٘ٚ
ٍرٔخ ... ٢ٌُ٘٘ أكٔٔض رؤٗٚ ٣وخ١ز٢٘ رٌَ ًِٔش ٜٓ٘خ... ا٣ٔخ٤ٗش ػخٓش

٢٘ٗ٧ أكٔٔض أٗٚ ًظزٜخ ٖٓ أؿ٢ِ ٝ ٤ًٌَُٗخ إٔ ٓخ ٣ـٔؼ٘خ ٓخٛٞ ا٫ 
ٝ أٗٚ ٫ ٣ـذ إٔ طوخ٢ُ ٤ٗظ٘خ طِي أ٣ش ٤ٗش أهَٟ طلويٛخ ... ٓؼ٤٘خ ٩ٍٟخء هللا

اٗؼخػٜخ ك٢ هِٞر٘خ 
 

ػْ ٛخٍ ٣ََٓ ٢ُ ٤ٓٞ٣خ هخ١َس ا٣ٔخ٤ٗش ٣ظ٘خٍٝ ك٤ٜخ ٓٞح٤ٟغ ٗظ٠ طِْٔ 
كوي حًظ٘لض أٗٚ ٤ُْ كو٢ ًح ػوخكش ... ٗـخف هِز٢ ٝ ط١َٝ ظٔؤ ٍٝك٢

ط٢ِٜ٘ أكٌخٍٙ ك٢ أِٓٞد ِْٓ ... ى٤٘٣ش ٝحٓؼش رَ أٗٚ ًخطذ ٓظ٤ِٔ أ٠٣خ
ٝ ر٢٤ٔ ٝ ٌُ٘ٚ ًٝ ٓؼخ٢ٗ ػ٤ٔوش ك٢ إٓ ٝحكي، ٓخ ٠ٔٔ٣ رخَُٜٔ 

! حُٔٔظ٘غ
 

... ٣ليػ٢٘ ػٖ حُل٤خء كؤؿي ٝؿ٘ظ٢ هي أَٗهظخ رلَٔس ٓلززش
٣ٜق أه٬م حُٜلخر٤خص ٝ أٜٓخص ح٤ُِٖٔٔٔ كظٜلٞ ٗل٢ٔ ٗٞهخ ٬ُهظيحء 

... رٜٖ
... ٢ًٌَٗ٣ رل٠َ ٬ٛس ح٠ُل٠ كؤهّٞ ٖٓ ك١ٍٞ ا٠ُ ٓـخىط٢

كؤطًٌِ رٔ٘خؿخس هخُو٢ ك٢ حُؼِغ ... ٣لؼ٢٘ ػ٠ِ ه٤خّ ح٤َُِ ٝ هَإٓ حُلـَ
... ح٧ه٤َ ٖٓ ح٤َُِ

 



 
ٛخٍص أك٠ِ ٓخػخص ٜٗخ١ٍ طِي حُظ٢ أؿِْ ك٤ٜخ أٓخّ حُ٘خٗش أهَأ 

... هخ١َطٚ ػْ أٍى ػ٤ِٜخ روخ١َس أهَٟ ٖٓ ر٘خص أكٌخ١ٍ
ٝ أك٠ِ ٓخػخص ٢ِ٤ُ طِي حُظ٢ أٝهظٚ ك٤ٜخ رَٗش ػ٠ِ ٛخطلٚ ُ٘يػٞ هللا 

ٓؼخ إٔ ٣زخٍى ُ٘خ ك٢ ػ٬هظ٘خ هزَ حُِٝحؽ ٝ رؼيٙ ٝ ٣ـٔؼ٘خ ػ٠ِ حُو٤َ ٝ 
... طوٟٞ هللا

 
 

... َٛص أٍحهذ ٗل٢ٔ أًؼَ ٝ أكٌَ ك٢ ًَ طَٜكخط٢ رط٣َوش ٓوظِلش
... أ٣ٍي إٔ أٓخ٣ٍٚ ك٢ طل٣َٚ ُِل٬ٍ ٝ حُلَحّ هزَ ًَ هطٞس، إٔ إًٔٞ ٗيح ُٚ

ٝ ٫ أه٤ذ أِٓٚ ٧ٗٚ حهظخ٢ٍٗ ٖٓ ر٤ٖ ًَ حُز٘خص ... إٔ أٓظلن ُٝؿخ ٓؼِٚ
... ٝ ٖٓ ر٤ٖ ًَ حُز٘خص ح٬ُط٢ ٣ظطِؼٖ ا٤ُٚ... ح٬ُط٢ ػَكٜٖ

 
ٝ أؿَٔ ٓخ ك٢ ح٧َٓ أٗٚ ًخٕ ٢ًٌَٗ٣ ك٢ ًَ َٓس رؤٗٚ ٤ُْ ا٫ ٗوٜخ 

ػخى٣خ ُٚ ػ٤ٞد ٝ ٤ِٔٓحص ٝ أ٢٘ٗ ٫ ٣ـذ إٔ أطٞهؼٚ ًخ٬ٓ أٝ اٗٔخٗخ ٓؼخ٤ُخ، 
... ك٤ِىحى اػـخر٢ رٚ

ٝ ٣ئًي ... ٝ ٢ًٌَٗ٣ رظـي٣ي ٤ٗظ٢ ك٢ ًَ َٓس ُظٌٕٞ هخُٜش هلل ٝكيٙ
ػ٢ِ رؤٕ أ٠ٔٗ ٝ أٗخ ك٢ ٓ٘خؿخط٢ ٝؿٞىٙ ٧ٗٚ ُٖ ٣٘لؼ٢٘ ر٢٘ء إ أٗخ 

كظظ٘خػَ ىٓٞػ٢ هخٗؼش ... هخُطض ٤ٗظ٢ أ٣ش ٓ٘خػَ أهَٟ طلويٛخ ٛلخءٛخ
أٓؤٍ هللا إٔ ٣َُه٢٘ ح٩ه٬ٙ ك٤ظ٠ٗ٬ ه٤خٍ كٔخّ ٖٓ أٓخّ ػ٢٘٤ 

... ُظزو٠ ه٤٘ظ٢ هلل ٝ ٍؿخث٢ حٓظـخرظٚ ٝكيٛخ ك٢ هِز٢
 
 

... كوي ً٘ض أطؼِْ ٓ٘ٚ ١ٞحٍ حُلظَس حُٔخ٤ٟش!! ٝ أه٤َح هٍَص إٔ أرخىٍ
... هٍَص إٔ أٟغ رَٗخٓـخ ٓ٘ظًَخ ُؼزخىحط٘خ ٓؼخ

كٟٞؼض حُؼزخىحص حُظخ٤ُش ٝ ظ٘٘ض أ٢٘ٗ أكطض رٌَ ٢ٗء ٝ أٗٚ ُٖ ٤٠٣ق 
: ػ٤ِٜخ ٤ٗجخ 

 َٓس ك٢ ح٤ُّٞ 500ًًَ هللا طؼخ٠ُ 
٬ٛس ح٠ُل٠ 

حُٔٞحظزش ػ٠ِ حُٖٔ٘ حَُٝحطذ هيٍ ح٩ٌٓخٕ 
حُٔلخكظش ػ٠ِ ٓ٘ش ح٧كي ػَ٘س ًٍؼش ك٢ ًَ ٤ُِش، رظو٤ٜٔٔخ ر٤ٖ 

كظَط٢ ٓخ رؼي حُؼ٘خء ٝ ٓخ هزَ حُلـَ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼظٜٔخ ك٢ حُؼِغ 
ح٧ه٤َ ٖٓ ح٤َُِ 

هَحءس ؿِء ٖٓ حُوَإٓ ٤ٓٞ٣خ ُوظْ حُوَإٓ ًَ َٜٗ 
٤ٛخّ ح٫ػ٤ٖ٘ ٝ حُو٤ْٔ ٖٓ ًَ أٓزٞع 



... اهَحؽ ٛيهش َٓس ك٢ ح٧ٓزٞع
 

٢ٌُ٘٘ ٣ٞٗض إٔ أُظِّ ٝ ... ُْ أًٖ هي طؼٞىص ػ٠ِ ٓؼظْ ٛخطٚ حُؼزخىحص
أؿخٛي ٗل٢ٔ هيٍ ح٩ٌٓخٕ 

 
اٟخكش ٓظ٤ِٔس ٝ ؿخ٣ش ك٢ ... ٝ ٌُ٘ٚ ًخُؼخىس ًخٗض ُٚ اٟخكش ا٠ُ حُزَٗخٓؾ

! حَُٝٓخ٤ٔٗش
كوي حهظَف إٔ ٣ٞحظذ ًَ ٓ٘خ ػ٠ِ ًًَ ٓؼ٤ٖ، ٣ًٌَٙ ًِٔخ هطَ ح٥هَ ػ٠ِ 

! رخُٚ
ٝ ٣ظَ ٣ًٌَٛخ كظ٠ ! كٜ٘٘غ ػزخىس كظ٠ ٖٓ طل٤ٌَٗخ ك٢ رؼ٠٘خ حُزؼٞ

!!! ٣٘٘ـَ رؤَٓ آهَ
 

ٝ ٣خ ُٜخ ٖٓ كٌَس ٓزيػش ... ًْ هلن هِز٢ ٝ أٗخ أهَأ ٍٓخُظٚ طِي... ٣خ هللا
ك٘ؼٟٜٞخ رًٌَ ... ُ٘ٔ٘غ ٗلٞٓ٘خ ٖٓ ح٩ٓؼخٕ ك٢ ه٤خ٫طٜخ ٝ ٓـخٍحس ٍؿزخطٜخ

! هللا
 
 

ٝ ًِٔخ ٍأط٢٘ أ٢ٓ أؿِْ هِق حُ٘خٗش، حهظَرض ٢٘ٓ ٝ ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ 
: حرظٔخٓش ك٤ُٞ٠ش 

... ٓخ ح٧هزخٍ... ـ ٛخحح
كظِٜ ٍأٜٓخ ... ك٤ظ٠َؽ ٝؿ٢ٜ ك٢ كَؽ ٝ أكٔق ُٜخ حُٔـخٍ ُظوَأ ًظخرخطٚ

: ك٢ ًَ َٓس اػـخرخ ٝ طَرض ػ٠ِ ًظل٢ ٓيحػزش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
! ٖٓ ٤ٓلُٞ ٣خ طَٟ؟! ـ ٣زيٝ إٔ حُٔزخم ح٧ىر٢ ر٤ٌ٘ٔخ ٓظٞحَٛ

 
ٝ حُلو٤وش أ٢٘ٗ ً٘ض ؿي ٍَٓٔٝس ٢٘ٗ٧ ٝؿيص ٗوٜخ ٣ٞحكو٢٘ ٫ٞ٤ٓط٢ 

... ٝ ٣٘خك٢٘ٔ ك٢ ٜٓخٍحط٢ حُظ٢ ً٘ض أط٤ِٔ رٜخ ر٤ٖ ٛي٣وخط٢
ٝ ك٢ ًُي ك٤ِظ٘خكْ : ٝ ًخٕ ًَ ٢ٗء ر٤٘٘خ هخٟؼخ ُٔ٘طن حُٔ٘خكٔش 

... حُٔظ٘خكٕٔٞ
 

كظ٠ أٗٚ حهظَف إٔ ٣ٌٕٞ ٌَُ ٓ٘خ ىكظَ ٣لخٓذ ك٤ٚ ٗلٔٚ ػ٠ِ طو٤َٜٙ 
ك٤ويّ ... ػ٠ِ إٔ ٗظلخٓذ ك٢ أٍٝ ٣ّٞ ٖٓ ُٝحؿ٘خ... ك٢ ؿيٍٝ حُؼزخىحص
! طويّ حُوخَٓس ٛي٣ش ُِلخثِ: أٝ ػ٠ِ كي طؼز٤َٙ ... حُوخَٓ ٛي٣ش ُِلخثِ

... ٝ هي ٗـق ك٢ ط٣ََٔ ٍٝف حُظلي١ ا٢ُ... كوي ًخٗض ػوظٚ ك٢ ٗلْ ػخ٤ُش
ٓخىحٓض حُٔ٘خكٔش ... ٓغ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٣ِػـ٢٘ حُزظش إٔ إًٔٞ هخَٓس أٓخٓٚ

ٝ ٫ ٢ٗء ٣ٔؼي٢ٗ أًؼَ ٖٓ حٍطزخ٢١ ... ر٢٘٤ ٝ ر٤ٖ ُٝؿ٢ حُٔٔظوز٢ِ



ر٘وٚ ٣ظلٞم ػ٢ِ ك٢ ًَ ٢ٗء كؤًٕٞ هي ِٓٔض ٓلخط٤ق هِز٢ ُِٝؽ 
... ٣ـ٤ي حُللخظ ػ٤ِٜخ

 
 

اىٓخٕ ػ٠ِ هٞح١َ ... ٗؼْ! ٢ٌُ٘٘ ٝؿيص ٗل٢ٔ أػ٤ٖ ٗٞػخ ٖٓ ح٩ىٓخٕ
... كٔخّ

أكظق حُلخٓٞد َٓحص ػي٣يس ك٢ ... أٗظظَ ًَ ٣ّٞ ٍٓخُظٚ رلخٍؽ حُٜزَ
... ح٤ُّٞ

ٝ ًِٔخ ٓ٘لض حُلَٛش ك٢ ح٤ٌُِش ح٣ِٝٗض ك٢ ًٍٖ ٓخ أه٢ حُوخ١َس حُظ٢ 
كظ٠ إٔ ٍح٣ٝش ٛخٍص طظٜ٘ي ك٢ ؿ٤ع ًِٔخ ٍأط٢٘ أطٞؿٚ ... ٓؤٍِٜٓخ ا٤ُٚ

... ا٠ُ حٌُٔظزش ٝهض حُـيحء ٧ٗلَى روٞح١َ١
 

كٌَ ... أٓخ ك٢ حُز٤ض كـ٢ِٓٞ ػ٠ِ حُلخٓٞد ٛخٍ أ١ٍٞ ٖٓ حُؼخىس
ٝ هي ... هخ١َس ٖٓ هٞح١َٙ طظطِذ ٢٘ٓ إٔ أهَأٛخ َٓس ٝ حػ٘ظ٤ٖ ٝ ػ٬ػش

... أػٞى ا٤ُٜخ ك٤ٔخ رؼي ٧ٓظ٘ق ٓؼخ٤ٜٗخ أًؼَ ٝ أًؼَ
ٝ أهِن ًؼ٤٤٤٤َح ك٤ٖ ٣َٔ ٣ّٞ ىٕٝ إٔ ط٢ِٜ٘ ٓ٘ٚ ٍٓخُش ػ٠ِ ر٣َي١ 

!! كؤٓخٍع ٬ُطٜخٍ ريح٤ُش... ح٫ٌُظ٢َٗٝ
 

ً٘ض أػ٤ٖ أ٣خٓخ ٓؼ٤يس ٝ أٝهخطخ ٓٔظؼش، أكٔٔض ك٤ٜخ إٔ ا٣ٔخ٤ٗخط٢ 
... أكٔٔض رؤ٢٘ٗ أُىحى هَرخ ٖٓ هللا ٝ ١خػش ُٚ... طَطلغ

اكٔخّ ؿ٣َذ ًخٕ ٣ؼٌَ ... ً٘ض أكْ رزؼٞ حُوِن... ٌُٖ ك٢ ىحه٢ِ
... ػ٢ِ ٛلٞ ح١٫ٔج٘خٕ ح١ٌُ ً٘ض أؿيٙ ك٢ حُزيح٣ش

 
.... ا٠ُ إٔ ؿخء ٣ّٞ
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ٓؼ٤يس ٢٘ٗ٧ ٝؿيص ك٤ٚ ... ً٘ض ٓؼ٤يس ُِـخ٣ش رؼ٬هظ٢ ٓغ كٔخّ

... ح٩ٗٔخٕ ح١ٌُ ٣لؼ٢٘ ػ٠ِ حُطخػخص ٝ ٣يكؼ٢٘ رؼ٤يح ػٖ حُٔؼخ٢ٛ
ٓؼ٤يس رو٤ٜٛٞش ػ٬هظ٘خ ك٤غ أٜٗخ رو٬ف ًَ حُؼ٬هخص ر٤ٖ حُـ٤ٖٔ٘ ٫ 

... أٝ ٌٛح ٓخ ظ٘٘ظٚ ُٔيس ٤ُٔض رو٤َٜس... طئى١ ر٘خ ا٠ُ كظ٘ش
 

َٛ ٗلٖ : ريأ ٗؼٍٞ رؼيّ ح٫ٍط٤خف ٣ظَِٔ ا٢ُ، ٝ أهٌص أطٔخءٍ ... ػْ
كؼ٬ ػ٠ِ ٛٞحد؟ َٛ ٣ـُٞ ُ٘خ كوخ إٔ ٗظزخىٍ حَُٓخثَ رٌَ ك٣َش؟ 

 
ك٢ٜ ك٢ ٓؼظٜٔخ ... ً٘ض أٍٟ أٜٗخ ٍٓخثَ ٤ِٓٔش ٖٓ ًَ ٓخ ٣ـ٠ذ هللا

... ٌُٖ طظوِِٜخ أك٤خٗخ ٓئحٍ ػٖ أكٞحٍ حُؼخثِش ٝ حُيٍحٓش... هٞح١َ ا٣ٔخ٤ٗش
أٝ ... ٝ هي ٣ليػ٢٘ ػٖ رؼٞ حُٔ٘خًَ حُظ٢ طؼظَٟٚ ك٢ حُٔٔظ٘ل٠

ٌُٜ٘خ طزو٠ أكخى٣غ ك٢ ... أٓؤُٚ ػٖ ٓخ ٣ظؼَٔ ػ٢ِ ٖٓ ٓٞحى ىٍح٤ٓش
ٝ ٫ طظ٘خٍٝ حُٔ٘خػَ ٝ ... كيٝى حَُ٘ع، طَحػ٢ حُل٤خء ٝ حُوِن ح٣ٌَُْ

... ح٧كخ٤ْٓ رظ٣َٜق أٝ ط٤ِٔق
 

ٌُٖ ٍٝكٚ حَُٔكش ًخٗض طؼخٗن حٌُِٔخص ٝ ططَ ٖٓ ر٤ٖ ح٧ٓطَ ٝ طَْٓ 
... ح٫رظٔخٓش ػ٠ِ ٗلظ٢ ك٢ ًَ َٓس

ٝ ًِٔخ ؿخء ػ٠ِ ًًَ ػ٬هظ٘خ حُٔٔظوز٤ِش، أٜٓٔخ ٝ ١َٜٝٗخ ٝ ٓخ ٣ـذ 
... ٣ِىحى هلوخٕ هِز٢ ٖٓ حُٔؼخ٢ٗ حَُحه٤ش حُظ٢ أهَإٛخ... إٔ طٌٕٞ ػ٤ِٚ

َٛ طِي ح٧ٝهخص ... ٢ٌُ٘٘ ك٢ ٗلْ حُٞهض أكْ رٞهِس ك٢ ١َ٤ٟٔ
حُلِٞس ٖٓ كو٘خ؟ كوي ًخٗض ٓظؼش كو٤و٤ش، ٝ ً٘ض أه٠٘ أٗ٘خ ٗؤهٌ حٌُؼ٤َ 

ٝ ٗلظق أرٞحرخ ؿي٣يس ٤ٌٕٓٞ ٖٓ حُؼ٤َٔ اؿ٬هٜخ أٝ حُظَحؿغ ىٕٝ حُُٞٞؽ 
... ٜٓ٘خ

 
كِْ ٣ؼي ٢ُ ؿ٠٘ ػٖ ٍٗظٚ ػ٠ِ ... ٝ ًخٕ حٍطزخ٢١ رٚ ٣ِ٣ي ٣ٞٓخ ػٖ ٣ّٞ

ٛخطل٢ حُـٞحٍ ُظ١َ٤ًٌ رخًٌَُ ح٢ٓٞ٤ُ ٝ ٫ ػٖ هٞح١َٙ حُظ٢ أٗظظَٛخ 
ٝ هي ... ًٔخ أ٢٘ٗ أه٢٠ حٌُؼ٤َ ٖٓ أٝهخص كَحؿ٢ أًظذ ُٚ... رلخٍؽ حُٜزَ

أؿي ٗل٢ٔ ٓوَٜس ك٢ كن ٛي٣وخط٢ ػ٢ِ ٝ أك٤خٗخ أطؤهَ ك٢ حَُٜٔ ٧ٕ 
ٝ إ طؤهَص ػ٘ٚ ك٢ ًظخرش هخ١َط٢ كبٗٚ ! ُي١ ىٍّٝ حُطذ أ٠٣خ ٧ٍحؿؼٜخ



كوي رخص ٛٞ ريٍٝٙ ٣ؼ٤ٖ ... ٣ؼخطز٢٘ ػظخرخ ٍه٤وخ، ػ٠ِ إٔ ٫ أػ٤ي حٌَُس
! ٗلْ ح٩ىٓخٕ

 
كِْ أػي أٓٔق " ه٤ٜٛٞخط٢"ٝ ٣ٍٝيح ٣ٍٝيح، َٛص أػظزَ ٍٓخثِٚ ٖٓ 

كظوَأ رؼ٠ٜخ أٝ أًظل٢ رؤٕ أكيػٜخ ر٘ل٢ٔ ػٔخ ... ُٞحُيط٢ رؤٕ طوَأٛخ ًِٜخ
ٝ ٢ٛ ُْ طٌٖ طَٜ ػ٠ِ ح٬١٫ع ػ٤ِٜخ ٝحكيس ٝحكيس ٧ٜٗخ ... ٍٝى ك٤ٜخ

ًخٗض طؼن ك٢ ٝ رخطض أ٠٣خ طؼن ك٢ كٔخّ رؼي إٔ طخرؼض َٓح٬ٓط٘خ ُلظَس 
... ٤ُٔض رخُو٤َٜس

 
ٝ ُْ ٣زي ػ٤ِٚ ح٫ٍط٤خف ... أٓخ أر٢ كوي ًخٕ ػ٠ِ ػِْ رٞؿٞى حطٜخٍ ر٤٘٘خ

ٗٞػخ " ٣وّيٍ"ٍرٔخ ٧ٗٚ ... ٌُ٘ٚ ُْ ٣ؼِن ٣ٞٓخ ٝ ُْ ٣َٜف رؼيّ ٓٞحكوظٚ, ٌُُي
!!! حُظ٢ أهيٓ٘خ ػ٤ِٜخ ٓوخٍٗش ر٘زخد ػَٜٗخ" حُظ٘خ٫ُص"ٓخ 

 
... أٍحٝؽ ٗل٢ٔ ٝ ١َ٤ٟٔ ٝ أرؼي ػ٘ٚ ٛخطٚ ح٧كٌخٍ... ٢ٌُ٘٘ ً٘ض أٍحٝؽ

... ً٘ض أه٘غ ٗل٢ٔ رؤٗ٘خ ُٔ٘خ ك٢ هِٞس ٝ أكخى٣ؼ٘خ رؼ٤يس ػٖ حُ٘زٜخص
ًٔخ أٜٗخ ٤ِٓٝظ٘خ حُٞك٤يس ُِظٞحَٛ ٝ ... رَ ٢ٛ طوَر٘خ ٖٓ هللا طؼخ٠ُ

حُظؼَف ػ٠ِ رؼ٠٘خ ىٕٝ حٍَُٔٝ رو٘ٞحص ح٫طٜخٍ حُٔزخَٗس حُظ٢ طؼظ٣َٜخ 
... حُ٘زٜخص

كؤؿِن رخد حُٜٞحؿْ ٝ طؼٞى ك٤خط٢ ا٠ُ ٤َٓٛخ ح٫ػظ٤خى١ ًؤٕ ٤ٗجخ ُْ 
ٌٖ٣ ...

 
... ا٠ُ إٔ ًخٕ ٣ّٞ

 
 

ًخٗض ٍح٣ٝش هي ريأص طٔظخء ٢٘ٓ ٌٓ٘ كظَس ٢٘ٗ٧ حػظٌٍص َٓحص ػي٣يس ػٖ 
َٓحكوظٜخ ا٠ُ رؼٞ حُٔظخؿَ ك٢ ح٢ُٓٞ حُٔي٣٘ش، ٢٘ٗ٧ رخٌُخى أِٓي حُٞهض 

ٝ حُلو٤وش كبٕ ٝهظ٢ ٣َٔ ر٤ٖ هَحءس ٝ ًظخرش ٝ ! حٌُخك٢ ُِو٤خّ رخُظِحٓخط٢
ٝ إ ُْ أًٖ أًظذ ... كبٕ ُْ أًٖ أهَأ ٍٓخُش كٔخّ كؤٗخ أًظذ ُٚ... طل٤ٌَ

!!! ا٤ُٚ كؤٗخ أكٌَ ك٢ ٓخ هخُٚ أٝ ك٤ٔخ ٓؤهُٞٚ ك٢ ٍٓخُظ٢ حُٔوزِش
 

: ٗظَص ا٢ُ ٍح٣ٝش ك٢ ٣ؤّ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
ـ ٖٓ ؿ٤َ حُٔـي١ إٔ أٓؤُي إ ً٘ض طٔظط٤ؼ٤ٖ َٓحكوظ٢ ا٠ُ ٓلَ 

! حُل٣ِٞخص
 

: ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ حٛظٔخّ ٝ هطَص ػ٠ِ رخ٢ُ كٌَس 



ـ َٛ ٛٞ حُٔلَ ح١ٌُ ٣وغ هَد ٓٔـي ًَِٓ حُٔي٣٘ش؟ 
 

: ٗظَص ا٢ُ ؿ٤َ ٜٓيهش 
َٛ ٓظؤط٤ٖ؟ ... ـ ٗؼْ ٛٞ رؼ٤٘ٚ

 
: حرظٔٔض ٝ أٗخ أِٛ ٍأ٢ٓ ٓٞحكوش 

! ـ ٗؼْ ٓآط٢
 

: حهظَرض ٢٘ٓ ٛخٓٔش 
َٛ كَٜ ٢ٗء؟ َٛ حهظِلض ٓغ كٔخّ ػ٠ِ ٢ٗء ٓخ؟ ... ـ َٓحّ

 
: ٟلٌض ك٢ َٓف ٝ أٗخ أهٍٞ 

٢ٌُ٘٘ طًٌَص إٔ ُي١ رؼٞ ح٧ػٔخٍ ك٢ ... ٓخ ٖٓ ه٬ف... ـ أريح ٣خ ٍح٣ٝش
ٓخ ٍأ٣ي؟ ... ػْ َٗٔ ٬ُِٜس ك٢ حُٔٔـي هزَ حُؼٞىس... حُٔي٣٘ش

 
: ٛظلض ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طؼخٗو٢٘ 

! ـ أ٤٤٤٤٤ًي ٓٞحكوش
 

كَكض أٍحؿغ ك٢ ٢ً٘ٛ ... ً٘ض أكٌَ ر٢٘ء ٓخ هطَ ػ٠ِ رخ٢ُ كـؤس
كوي ً٘ض حطوٌص ... ًِٔخط٢ ٝ أٛٞؽ ػزخٍحط٢ ٝ أٓظؼي ُِلظش حُٔٞحؿٜش

... هَحٍح ٝ ػ٢ِ حُظ٘ل٤ٌ رَٔػش هزَ إٔ أطَحؿغ
 

: ٗظَص ا٠ُ ٍح٣ٝش ٓيحػزش 
ُْ طٌٛز٤ٖ ا٠ُ ٓلَ حُل٣ِٞخص؟ َٛ ٖٓ ٓ٘خٓزش ... ـ ُْ طو٢ُٞ ٢ُ

ٓؼ٤يس؟ 
 

: ط٠َؽ ٝؿٜخ كـؤس ٝ ٛٔٔض 
... ـ ٓؤهزَى ك٤ٔخ رؼي

 
ُْ أٍ ٝؿٜٜخ ٣لَٔ !!! ٍح٣ٝش طول٢ ٤ٗجخ ٓخ... طٌِٔظ٢٘ حُيٛ٘ش ُِلظخص

! أ٤ًي إٔ ٛ٘خى أَٓح ٓخ... ٝ ٛٞطٜخ ح١ٌُ هلض كـؤس... ٌٌٛح ٖٓ هزَ
٢ٌُ٘٘ ُْ أَٛ ػ٠ِ ٓؼَكش حُوزَ ٝ حًظل٤ض رظ٣ٞٔلٜخ ػ٠ِ إٔ طوز٢َٗ 

... ك٤ٔخ رؼي، ٢٘ٗ٧ ً٘ض أ٬ٛ ٓ٘٘ـِش رٟٔٞٞع آهَ حكظَ ًَ طل١َ٤ٌ
 
 



حٗظٜض ؿُٞظ٘خ رَٔػش ٝ حٗظَص ًَ ٓ٘خ ٓخ ٣ِِٜٓخ ٖٓ حُٔظخؿَ ػْ طٞؿٜ٘خ 
... ا٠ُ حُٔٔـي ٧ىحء ٬ٛس حُؼَٜ

طٞهلض أٓخّ حُزخد ... كَؿ٘خ ٖٓ ح٬ُٜس ػْ هَؿ٘خ ٓغ ؿِٔش ح٤ُِٜٖٔ
: حُوخٍؿ٢ ٝ هِض َُح٣ٝش ٝ أٗخ أػٞى أىٍحؿ٢ 

! ٓؤػٞى كخ٫... ـ حٗظظ٢٘٣َ ٛ٘خ
 

: ٛظلض ك٢ طٔخإٍ ٝ ٢ٛ طَهز٢٘ أرظؼي َٓٔػش 
ـ َٛ ٤ٔٗض ٤ٗجخ ٓخ؟ 

 
٢ٌُ٘٘ طٞؿٜض ا٠ُ ... ٢ٌُ٘٘ ُْ أُظلض ٝ ىهِض رخكش حُٔٔـي ٖٓ ؿي٣ي

ًخٗض حُوخػش هي هِض طو٣َزخ ا٫ ٖٓ ح٩ٓخّ ٝ رؼٞ ! ٌٓخٕ ٬ٛس حَُؿخٍ
ٝهلض ٓظَىىس أٓخّ حُزخد كخهظَد ٢٘ٓ ٤ٗن ًخٕ ٣وّٞ . ح٤ُِٜٖٔ حُٔظؤه٣َٖ

: رـٔغ حُٔٔخرق ٝ ط٘ظ٤ْ حُٜٔخكق ك٢ أٓخًٜ٘خ، ٝ ٓؤ٢ُ٘ 
ـ َٛ طزلؼ٤ٖ ػٖ ٢ٗء ٣خ حر٘ظ٢؟ 

 
: طٍٞى ٝؿ٢ٜ ك٢ هـَ ٝ أٗخ أْٛٔ 

َٛ ٣ٌٖٔ ... ً٘ض أ٣ٍي حُلي٣غ ٓغ آخّ حُٔٔـي... ـ ٌَٗح ُي ٣خ أرظ٢
... إٔ
 

: حرظْٔ هزَ إٔ أطْ ػزخٍط٢ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 
... حٗظظ١َ ه٬٤ِ، ٓؤػِٔٚ رٞؿٞىى... ـ كٖٔ

 
ًخٕ ح٩ٓخّ ٤ٗوخ ٓؼَٝكخ رٞهخٍٙ ٝ ػٔن ىٍح٣ظٚ حُؼ٤ِٔش ٝ حُلو٤ٜش، ٣وٜيٙ 
أَٛ حُٔي٣٘ش ُِٔئحٍ ػٖ حُلظخٟٝ ح٣٩ٔخ٤ٗش ٝ حَُ٘ػ٤ش ٝ ٓوظِق ح٧كٌخّ 

... حُلو٤ٜش
٣خ ا٢ُٜ ٤ًق ٤ٌٕٓٞ ... ٝهلض أٗظظَ ٝ هي َٓص ك٢ ؿ٢ٔٔ ه٘ؼ٣ََس

ؿٞحرٚ؟ 
ٝ أه٤َح ٍأ٣ظٚ ٣وظَد ك٢ هط٠ ٝث٤يس ٝهٍٞس ٝ حرظٔخٓش كخ٤ٗش طؼِٞ 

٤ًق ... رؼي ح٬ُّٔ َٗكض ُٚ ػ٠ِ ػـَ هٜظ٢ ٓغ كٔخّ... ٗلظ٤ٚ
ػْ ػِٝكٚ ػٖ حٌُٔخُٔخص ... طويّ ا٢ُ ٝ ٓٞهق ٝحُي١ ٖٓ ٓٔؤُش ح٫ٍطزخ١

ٝ َٗكض ُٚ أ٠٣خ كـْ حُظـ٤٤َ ... حُٜخطل٤ش ٝ حُِـٞء ا٠ُ حُز٣َي ح٫ًظ٢َٗٝ
حُ٘ل٢ٔ ٝ حُي٢٘٣ ح١ٌُ ٛخكذ حٍطزخ١٘خ حُؼخ١ل٢ ٝ ٓٔخٗيط٘خ ُزؼٞ 

: ٝ هظٔض رو٢ُٞ ... حُزؼٞ ك٢ حُؼزخىحص ٝ حُطخػخص
ٝ هي ُـؤٗخ ا٠ُ حُز٣َي ... ـ ٌُ٘٘خ ٣َٗي إٔ ٢َٟٗ هللا ك٢ ًَ هطٞس

ح٫ٌُظ٢َٗٝ ٝ ٗلٖ ُٔ٘خ ٝحػو٤ٖ رؼي إ ًخٕ ه٤َح أّ َٗح ٓغ إٔ ٬ًٓ٘خ 



... ٣زو٠ ٟٖٔ حُليٝى حَُ٘ػ٤ش
 

: حٓظٔغ ا٢ُ ك٢ حٛظٔخّ ػْ ط٘ل٘ق هزَ إٔ ٣ـ٤ز٢٘ ك٢ طَٝ 
رخٍى هللا ك٤ي ٝ ك٢ ٌٛح حُ٘خد ُللخظٌٔخ ػ٠ِ ى٣ٌ٘ٔخ ك٢ ... ـ ٣خ حر٘ظ٢

ُٖٓ هي طلٍَ ك٤ٚ حُ٘زخد ٖٓ ه٤ٞى ح٣َُ٘ؼش ٝ ٛخٍص ًَ حُو٤ٞى حُظ٢ 
٣وٜ٘ٞٗخ ٢ٛ ػ٤ٕٞ حُٔـظٔغ ٝ ػ٤٘ٚ ػ٠ِ ٛلٞحطْٜ ك٢ ك٤ٖ ٣ـلِٕٞ ػٖ 

ٝ هللا إ ٬ًٓي هي ٢َٗٓ ... ػ٤ٖ هللا حُظ٢ طَهذ حُلًَخص ٝ حٌُٔ٘خص
كخ٧ٓش ٫ُحُض رو٤َ إ ًخٕ ك٤ٜخ ٗزخد ٓؼٌِٔخ ٣ظو٢ هللا ك٢ ... ًؼ٤َح

... ٝ ٌُٖ... ٗلٔٚ ٝ ػَٟٚ
 

رؼي إٔ ًخٗض ح٤ٌُٔ٘ش " ٝ ٌُٖ"كزٔض أٗلخ٢ٓ ٝ هي ٗوض ػ٢ِ ًِٔش 
! هي ػخىص ا٠ُ هِز٢

: أ١َم ح٤ُ٘ن ُِلظخص ػْ ػخى ٤ُٔظطَى 
ـ ٝ ٌُٖ ٤ُْ ٖٓ حُٔلَٝٝ إٔ ٣ٌٕٞ ر٤ٌ٘ٔخ ه٘خس حطٜخٍ هخٛش رٌٔخ ؿ٤َ 

٧ٜٗخ طظَى ٤ُِ٘طخٕ ٓيه٬ هي ٣ظَِٔ ٓ٘ٚ ٝ ... هخٟؼش َُهخرش ح٢ُُٞ
... ٣ظ٬ػذ رخُ٘ٞح٣خ

 
: هخ١ؼظٚ ٓؼظَٟش 

! ـ ٝ ٌُٖ ٝحُيط٢ ػ٠ِ ػِْ رٌَ ٓخ ٣وخٍ ر٤٘٘خ
 

: ِٛ ٍأٓٚ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 
كٞؿٞى ٓٔخكش ٖٓ حُل٣َش ٛٞ حُوَِ ح١ٌُ هي ٣ئػَ ػ٠ِ ! ـ ًُي ؿ٤َ ًخف

أٗخ ٫ أهٍٞ ٣خ حر٘ظ٢ إٔ طوطؼ٢ ػ٬هظي رٌٜح حُ٘خد طٔخٓخ، ... ٤َٓ حُؼ٬هش
ٌُٖ ٖٓ ح٧ك٠َ إٔ طَٔ حَُٓخثَ رز٣َي ... كٖٔ حُٞحٟق إٔ ك٤ٚ ه٤َح ًؼ٤َح

ًٔخ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ٓظزخػيس ٗٞػخ ٓخ رل٤غ ٫ ط٘ـٌِٔخ ػٖ ... حُؼخثِش ٓؼ٬
كٌؼَطٜخ طـؼَ ... حُيٍحٓش أٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٞحؿزخص طـخٙ حُ٘لْ ٝ حُؼخثِش

ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُ٘لْ ٝ ٍؿزخطٜخ أَٓح ٛؼزخ، كظظَِٔ رؼٞ حُٔ٘خػَ ٟٖٔ 
كبٕ ً٘ض ط٣َي٣ٖ إٔ ٣زخٍى ... حٌُِٔخص ىٝٗٔخ إٔ ٣ٔظ٘ؼَ ًخطزٜخ طـخُٝحطٚ

هللا ك٢ ٛخطٚ حُؼ٬هش ك٢ ًَ َٓحكِٜخ كخ٧كَٟ ح٫رظؼخى ػٖ حُ٘زٜخص هيٍ 
... ك٬ طٌٞٗخٕ ٖٓٔ ه٢ِ ػ٬ٔ ٛخُلخ ٝ آهَ ٤ٓجخ! ح٩ٌٓخٕ

 
... طٜ٘يص ٝ أٗخ أهّٞ ٗخًَس

: كؤٍىف ح٤ُ٘ن ىٕٝ إٔ ٣٘ظَ ا٢ُ 
كظ٠ ٫ ... كخ٠ُٝ٧ إٔ طؼ٢ِٔ رٔخ ػِٔض... ـ إ ً٘ض طٌزيص ػ٘خء حُٔئحٍ

كبٕ ً٘ض طـي٣ٖ ك٢ ٗلٔي ! ٣ٌٕٞ كـش ػ٤ِي ٣ّٞ حُو٤خٓش ٝ حُؼ٤خً رخهلل



!!! ٟؼلخ ٝ ٗلٍٞح ٓٔخ طٔؤ٤ُٖ ػ٘ٚ كخ٠ُٝ٧ إٔ ٫ طٔؤ٢ُ
 

كوي ًخٕ ٌُِٔخطٚ ح٧ه٤َس ٝهغ ... طٔخٍػض ىهخص هِز٢ ٝ أٗخ أؿخىٍ حُوخػش
... ؿ٣َذ

 
: هَؿض ٧ؿي ٍح٣ٝش ط٘ظظ٢َٗ ك٢ هِن 

ـ ُْ طؤهَص؟ َٛ ٝؿيص ٓخ ً٘ض طزلؼ٤ٖ ػ٘ٚ؟ 
 

ً٘ض ٓخٛٔش ... ُِٛص ٍأ٢ٓ ػ٬ٓش ح٣٩ـخد ٝ ُْ أٗزْ رز٘ض ًِٔش
ً٘ض هِوش هزَ إٔ أًٛذ ا٤ُٚ، ٝ ؿخىٍطٚ ك٢ ... ٓظلٌَس ك٢ ٬ًّ ح٤ُ٘ن

كوي َٛص ... ً٘ض أٗظظَ ٓ٘ٚ إٔ ٣طٔج٢٘٘ ا٠ُ ٬ٓٓش طَٜكخط٘خ! هِن أًزَ
ٓظؼِوش رَٔح٬ٓط٘خ ا٠ُ ىٍؿش ٫ أطو٤َ ٓؼٜخ حٗوطخػٜخ كـؤس طلض أ١ ظَف 

! ٖٓ حُظَٝف
! ٤ًق أطَٜف؟! ٝ ٌُٖ ٓخ حُؼَٔ ح٥ٕ؟

... ٣خ ا٢ُٜ أ٢ُٜ٘ٔ حُٜٞحد
 

ًخٗض ٢ٛ ح٧هَٟ ٓ٘٘ـِش ػ٢٘ ... ٗظَص ا٠ُ ٍح٣ٝش ٖٓ ١َف هل٢
ٝ طزخىٍ ا٠ُ ى٢٘ٛ ... رل٣ِٞخطٜخ حُظ٢ ًخٗض طٌٜٔٔخ ك٢ ٍكن ٝ حٛظٔخّ

؟؟؟ ...َٛ ٣ٌٖٔ إٔ... طٔخإٍ ِٓقّ 
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... ُْ أًٖ ٓٔظؼيس رؼي ٬ُٗوطخع ػٖ حُوٞح١َ حُظ٢ ٛخٍص ٓلٍٞ ك٤خط٢
ٌُٖ ًخٕ ٣ـذ إٔ أكؼَ ٤ٗجخ، هزَ إٔ طـِز٢٘ ٗل٢ٔ ح٠ُؼ٤لش أٓخّ 

كوي أ٣ي ح٤ُ٘ن اكٔخ٢ٓ رخُوِن ك٤خٍ ! ٍؿزخطٜخ ٝ طو٘ؼ٢٘ رٌظٔخٕ ح٧َٓ
ٌُُي ٓخٍػض رخٌُظخرش ا٠ُ كٔخّ أهزَٙ رظلخ٤َٛ ٓخ كَٜ . ٓخ ٗوّٞ رٚ

كٜٞ رخُظؤ٤ًي ٤ٓو٢٘٣ٞ ٝ ٣٘ـؼ٢٘ ٝ ... كظ٠ ٗظوٌ هَحٍٗخ ٣ٞٓش... ٓؼ٢
... ٣ؼزظ٢٘

 
كظ٠ ػزخٍطٚ ... َٗكض ُٚ ٬ًّ ح٤ُ٘ن ىٕٝ إٔ أهل٢ ػ٘ٚ ٤ٗجخ ٓٔخ هخٍ

٤ٌٕٓٞ ٬ًٓٚ كـش ػ٢ِ ... ح٧ه٤َس حُظ٢ ؿؼِض هِز٢ ٣ـ٤ٞ ك٢ ٛي١ٍ
!!! ٣ّٞ حُو٤خٓش

 
... ٝ ُزؼض أٗظظَ ٍىٙ

 
... ًخٕ ٢ٓٞ٣ ك٢ ح٤ٌُِش هِوخ كِْ أٓظطغ حُظ٤ًَِ ٓغ حُٔلخَٟحص ًؼ٤َح

... ًخٗض أػٜخر٢ ٓ٘يٝىس ٝ أٗخ أكٌَ ك٤ٔخ ٓ٘لؼِٚ
كخُلظخٟٝ ... ٝ ك٢ أٝهخص ح٠ُؼق ًخٗض ٗل٢ٔ طليػ٢٘ رٔئحٍ ٤ٗن آهَ

ٗؼْ، كوي ريأص ... كْٜٔ٘ ح٤َُٔٔ ٝ ْٜٓ٘ حُٔظ٘يى! طوظِق ٖٓ ٤ٗن ٥هَ
ٌُٖ ... ٗل٢ٔ ط٠ؼق أٓخّ حُوَحٍ ح١ٌُ أٗخ رٜيىٙ ٝ هي ٗن ػ٢ِ ًؼ٤َح
! ح٤ُ٘ن ح١ٌُ ٓؤُظٚ ٖٓ حُٔؼَٝف ػ٘ٚ أٗٚ ٖٓ حُؼِٔخء حُٔؼظي٤ُٖ

 
ٝ ٌُٖ ٤ًق ٤ٜٓزق حطٜخ٢ُ رلٔخّ؟ َٛ ٌٗظل٢ رَٓخُش ك٢ ح٧ٓزٞع؟ 

ٝ ُٔخًح ٗ٘وطغ؟ ح٤ُ٘ن ُْ ! ٍٓخُش ك٢ حَُٜ٘؟ أّ َٛ ٗ٘وطغ طٔخٓخ؟ ٫
رَ ٜٗق رخُٔزخػيس ر٤ٖ حَُٓخُش ٝ ح٧هَٟ ٝ إٔ طٌٕٞ حَُٓخثَ ! ٣وَ ٌٛح

... إً ٫ ىحػ٢ ُِوِن! ٝ ٌٛح ٢ٗء ٤ٔ٣َ... هخٟؼش َُٔحهزش ح٧َٓس
 
 

ًخٗض ٍح٣ٝش طـِْ ا٠ُ ؿخٗز٢ ١ٞحٍ ح٤ُّٞ، ٢ٌُ٘٘ ٫كظض َٗٝىٛخ ٢ٛ 
ٌُٖ ... كوي ًخٗض ًَ ٝحكيس ٓ٘خ ٓ٘٘ـِش ػٖ ح٧هَٟ رؤكٌخٍٛخ... ح٧هَٟ

ٍح٣ٝش ٓخ ح١ٌُ ٣٘ـِٜخ ٣خ طَٟ؟ َٛ طول٢ ػ٢٘ أَٓح ٓخ؟ 
 

: حُظلظض ا٤ُٜخ ٝ ٛٔٔض ٓيحػزش 



ـ ٓخ ح١ٌُ ٣٘ـَ رخُي ا٠ُ ٌٛٙ حُيٍؿش ٣خ ػ٣ِِط٢؟ أٗض ؿخثزش ػٖ حُؼخُْ 
! طٔخحححٓخ

 
حُظلظض ا٢ُ ٝ هي كٞؿجض ر٬ٔكظظ٢ ٝ حكَٔ ٝؿٜٜخ َٓس أهَٟ ٝ ٛٔٔض 

 :
! ٓؤهزَى ٫كوخ... ـ حٗظز٢ٜ ا٠ُ حُٔلخَٟس ح٥ٕ

 
َٟٓ٘ ا٠ُ أ٣ٖ ٓظؤهٌٗخ ٌٛٙ ! ٓخ هطزٜخ ٣خ طَٟ؟ ك٢ ًَ َٓس طوٍٞ ٫كوخ

!!! حَُح٣ٝش
 

ٓخ إ هَؿ٘خ ٖٓ هخػش حُٔلخَٟحص كظ٠ طؤرطض ًٍحػٜخ ٝ ٓلزظٜخ ؿخٗزخ ٝ 
: أٗخ أهٍٞ 
... أهز٢٘٣َ رٌَ ٢ٗء ىٕٝ ط٣ٞٔق... ـ ٝ ح٥ٕ

 
: ط٘ل٘لض ٍح٣ٝش ٝ أ١َهض ُِلظخص ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ ٛٞص هخكض 

كَٜ ُي٣ي ... ٝ طٔظٞؿذ َٗكخ ٓط٫ٞ... حُوٜش ٣ٞ١ِش ٗٞػخ ٓخ... ـ حُلو٤وش
حُٞهض حٌُخك٢؟ 

 
: ٗظَص ا٠ُ ٓخػظ٢ ٝ أٗخ أهٍٞ 

ـ ٣ٌٔ٘ي إٔ طليػ٢٘٤ رٌَ ٢ٗء ٝ ٗلٖ ػ٠ِ حُط٣َن ا٠ُ حٍُِٔ٘ ٝ إ ُْ 
ٓخ ٍأ٣ي؟ ... ٣ٌل٘خ حُٞهض ٓؤٍحكوي ا٠ُ ر٤ظٌْ ٝ ط٤ٌِٖٔ حُوٜش

 
: حرظٔٔض ٍح٣ٝش ك٢ هـَ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

ٌُٖ ٣ـذ حٕ أَٓ ػ٠ِ ٌٓظذ حُز٣َي ... ـ ٌَٗح ػ٠ِ حٛظٔخٓي ٣خ َٓحّ
... ٣ـذ إٔ أٍَٓ ٌٛح... أ٫ٝ

 
ؿٌرظٜخ ُ٘ؼزَ ٓؼخ حُٔخكش ٝ . ػْ أٗخٍص ا٠ُ ٛ٘يٝم ًخٗض طلِٔٚ رؼ٘خ٣ش

: أٗخ أهٍٞ ك٢ َٓف 
حريث٢ هٜظي، كوي ... ٤ٛخ... ٌُٖ ٤ٛخ... ٌٓ٘ٛذ أ٣ٖ ط٘خث٤ٖ... ـ كٖٔ

! َٛ ك٢ حُلٌخ٣ش ٗخد ٓخ! ٗٞهظ٢٘
 

: طَىىص ٍح٣ٝش هزَ إٔ طْٜٔ ػخ٤ٗش 
... كخُٔٔؤُش ٓؼويس ٗٞػخ ٓخ... ـ ُٔض أى١ٍ ٖٓ أ٣ٖ أريأ

 
: ٍرظض ػ٠ِ ًظلٜخ ٝ أٗخ أٛظق ٓ٘ـؼش 



ٓخًح هِض؟ ... ٛخححح! ػْ ٓظظٞحَٛ حُوٜش رٌَ طِوخث٤ش! ـ حريث٢ ٖٓ حُزيح٣ش
 

ٌُٖ ... حٗظي حكَٔحٍ ٝؿٚ ٍح٣ٝش رٌَ٘ ِٓلض ٗظَح ٝ ٛٔض رؤٕ طوٍٞ ٤ٗجخ
: ك٢ طِي حُِلظش حهظَرض ٓ٘خ ىح٤ُش ٝ ٢ٛ طٜظق 

! حٗظظ٢٘٣َ... ـ َٓحححححّ
 

َٛ طلَٔ ٢ُ ىح٤ُش هزَح ... طًٌَص كـؤس كٔخّ، ٝ ٍٓخُظ٢ ح٧ه٤َس ا٤ُٚ
ٓخ؟ 

: ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ حٛظٔخّ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
... ـ حُلٔي هلل أ٢٘ٗ ُلوض ري هزَ إٔ طـخى١ٍ

 
: ٓؤُظٜخ ك٢ هِن 

ـ َٛ طل٤ِٖٔ ٍٓخُش ٖٓ كٔخّ؟ 
 

: ٟلٌض ىح٤ُش ٓيحػزش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
! ـ رَ أكَٔ ا٤ُي كٔخّ ٗلٔٚ

 
ط٠َؽ ٝؿ٢ٜ كـؤس ٝ ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ ػيّ طٜي٣ن، ػْ أهٌص أطِلض ك٢ُٞ 

أ٣ٖ ٛٞ؟ : رخكؼش ػ٘ٚ ٝ أٗخ أْٛٔ ك٢ كٌٍ 
 

: ٟلٌض ىح٤ُش ٓـيىح ٝ هخُض ٝ ٢ٛ طؤهٌ ر٤ي١ 
! ٌٓخٗٚ حُٔل٠َ ك٢ ح٤ٌُِش... ـ طؼخ٢ُ اٗٚ ٣٘ظظَ أٓخّ حٌُٔظزش

 
كٌٔ٘ ريأٗخ طَحِٓ٘خ ُْ ٣ؤص ا٠ُ ... ٠ٓض ٓيس ٣ٞ١ِش ٌٓ ٍأ٣ظٚ آهَ َٓس

ُٔلض حرظٔخٓظٚ حُٔلززش ... ح٤ٌُِش ٟٓٞ َٓس ٝحكيس ٍأ٣ظٚ ك٤ٜخ ػٖ رؼي
... ا٠ُ هِز٢ ٌُ٘ٚ ُْ ٣ليػ٢٘ رٌِٔش

 
٤٘ٓض روط٠ ٓظؼؼَس ٝ أٗخ أطٔخءٍ ػٔخ ىػخٙ ا٠ُ حُويّٝ ح٤ُّٞ؟ َٛ طَحٙ 

هَأ ٍٓخُظ٢؟ ٌُٖ ح٤ً٧ي ٛٞ أ٢٘ٗ ً٘ض ك٢ ؿخ٣ش حُٔؼخىس َُإ٣ظٚ رؼي 
... ؿ٤خد ىحّ هَحرش ح٣َُٜٖ٘

 
... ًخٕ ٣وق أٓخّ حٌُٔظزش ٝ ٍأٓٚ ٌْٓ٘ ا٠ُ ح٧ٍٝ ٝ هي ريح ػ٤ِٚ حُظل٤ٌَ

حٓظَى ػ٠ِ اػَٛخ ًَ ٓ٘خ ٗظَطٚ ... ٍكغ ػ٤٘٤ٚ كـؤس، كخُظوض ػ٤ٞٗ٘خ ُِلظش
ٝ ُِٞٛش ٝىىص ُٞ أهظَد ... ًخٕ ٣زيٝ ك٢ ػ٤٘٤ٚ ح٩ؿٜخى ٝ ح٧ٍم... ك٢ ك٤خء

ٓ٘ٚ ٝ أٓٔق ػ٠ِ ٍأٓٚ ك٢ ك٘خٕ، ًؤّ طٔٔق ػ٠ِ ٍأّ ٛـ٤َٛخ ٝ 



... أٓؤُٚ ػٔخ ٣َٛوٚ
٢ٌُ٘٘ ٗل٠ض ػ٢٘ طِي حُظو٬٤ص رَٔػش ػْ حهظَرض روط٠ ٓظِٜٔش كظ٠ 

... ٝ ٝهلض ًَ ٖٓ ىح٤ُش ٝ ٍح٣ٝش ػ٠ِ ٓوَرش ٓ٘خ... ٝهلض ؿ٤َ رؼ٤ي ػ٘ٚ
 

: ٗظَ ا٢ُ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ ك٢ ٛيٝء ٝ حرظٔخٓش ٛـ٤َس طؼِٞ ٗلظ٤ٚ 
... ـ ِٝٛظ٢٘ ٍٓخُظي

 
: طٔخٍػض ىهخص هِز٢ ٝ أٗخ أٍكغ ػ٢٘٤ ٧ٝحؿٜٚ ٝ هِض رٜٞص ًخُْٜٔ 

ـ ٝ ٓخ ٍأ٣ي؟ 
 

: حطٔؼض حرظٔخٓظٚ، حرظٔخٓش ُْ أٍ ٓؼِٜخ ػ٠ِ ٗلظ٤ٚ ٝ ٛٞ ٣ٜظق 
... أر١َ٘... ـ أر١َ٘ ٣خ َٓحّ

 
ِٛط٢٘ ًِٔخطٚ ِٛح، ٝ حٗظلٞ هِز٢ ك٢ ٛي١ٍ ٝ هي طزيص حُل٤َس ػ٠ِ 

: ٌُ٘ٚ طخرغ ك٢ ٛٞص ٛخىة ػ٤ٔن ! أرَ٘؟: ٬ٓٓل٢ 
أُْ ٌٖٗ ٗيػٞ هللا إٔ ٣زخٍى ك٢ ػ٬هظ٘خ هزَ ... ـ ُوي حٓظـخد هللا ُيػخث٘خ

حُِٝحؽ ٝ رؼيٙ، رؤٕ ٣ٜي٣٘خ ٓزَ ١خػظٚ ٝ ٤٣َٔ ُ٘خ أَٓٗخ؟ اٜٗخ أ٠ُٝ حُز٘خثَ 
ٝ ا٫ كزٔخ طل٣َٖٔ هِو٘خ حُٔظِحٖٓ ٖٓ طَحِٓ٘خ ػزَ حُز٣َي ! ٣خ َٓحّ

... ح٫ٌُظ٢َٗٝ؟ كؤٗخ أ٠٣خ ريأ حُوِن ٣ظَِٔ ا٢ُ ٌٓ٘ ٓيس ٤ُٔض رخُو٤َٜس
ٝ أٜٗخ ... ٢ٌُ٘٘ ً٘ض أه٘غ ٗل٢ٔ رؤٗ٘خ ٫ ٗظـخُٝ حَُ٘ع ك٢ ٢ٗء

كؤٌٓض حُٜٞص ح١ٌُ ٣٘ي٢ٗ ٖٓ أػٔخه٢ ٝ ... ٤ِٓٝظ٘خ حُٞك٤يس ُِظٞحَٛ
٢ِ٘ٓٞ٣ ...

 
: أكٔٔض رؼ٤٘٤ٚ طٔظوَحٕ ػ٢ِ ٝ ٢ٛ ٤٠٣ق 

ٝ ً٘ض هخىٍس ػ٠ِ حطوخً حُوطٞس حُٔ٘خٓزش، ... ـ ٌُ٘ي ً٘ض أٗـغ ٢٘ٓ
ك٤ِْ ٛ٘خُي ٓخ ٣لْٔ طَىىٗخ ... ُوي ً٘ض أهيٍ ٢٘ٓ ػ٠ِ ؿٜخى ٗلٔي

... ػْ ٗٔظلظ٢ هِٞر٘خ... ؿ٤َ ٍأ١ حُؼِٔخء
 

طـٔؼض حُيٓٞع ك٢ ٓوِظ٢ كؤٌٓٔظٜخ رٜؼٞرش ٢ً ٫ ط٘ٔخد ػ٠ِ 
٢ٌُ٘٘ طلًَض ك٢ ك٤ٖ ؿلِش ! كؤٗخ أٟؼق ٓٔخ طظٍٜٞ! آٙ ُٞ طؼِْ. ٝؿ٘ظ٢

ًخٗض طِي ! ٖٓ ٗل٢ٔ حُوز٤ؼش ٝ أػظٔي ػ٤ِي ٢ً طؼزظ٢٘ ٝ طٔخٗي٢ٗ
: ح٧كٌخٍ طظِحكْ ك٢ ٍأ٢ٓ ٝ هي أ١َهض ٜٓـ٤ش ا٤ُٚ 

ٌُح، كِْ ٣ؼي ... ـ ٌُٖ هِٞر٘خ ٢ٛ حُظ٢ ٗزٜظ٘خ ا٠ُ حُ٘زٜش حُظ٢ ٝهؼ٘خ ك٤ٜخ
... ٛ٘خُي ٓز٤َ ُِظَىى

 



ٝ هطؼض ىح٤ُش ٝ ٍح٣ٝش كي٣ؼٜٔخ رؼي إٔ ًخٗظخ ... ٛٔض ُِلظخص ريص ًخُيَٛ
ٝ طًَِص ػ٤ٞٗ٘خ ؿ٤ٔؼخ ػ٤ِٚ ك٢ طَهذ ك٘طن رؼي ٛٔض ... ٓ٘٘ـِظ٤ٖ ػ٘خ

: ه٤َٜ 
أٍٟ أٗٚ ٖٓ ح٧ك٠َ إٔ ط٘وطغ حطٜخ٫ط٘خ طٔخٓخ ك٢ حُلظَس ... ـ َٓحّ

... حُٔوزِش
 

ًخٗض ٗظَحط٢ ط٘طن ! ؟ ُٔخًح؟!ط٘وطغ طٔخٓخ... حطٔؼض ػ٤٘خ١ ىٛ٘ش
ٌُ٘ٚ هزَ إٔ أٗزْ رز٘ض ٗلش ًخٕ ٣َىف ك٢ كِّ ٝ ... ٝ حَُؿخء... رخُلِع

: ٛٞ ٣ظـ٘ذ ػ٢٘٤ 
ػ٤ِ٘خ إٔ ٗـِن ًَ حُٔزَ حُظ٢ ! ـ ٫ ٌٓخُٔخص ٝ ٫ ُوخءحص ٝ ٫ ٍٓخثَ

... ٣ٌٜٔ٘خ إٔ ط٠ؼق ٗلٞٓ٘خ
 

طزخ١ؤ ٣ٍؼٔخ حٓظٞػزض ًِٔخطٚ هزَ إٔ ٣ؼوذ ٝ ٛٞ ٠٣غ ٣يٙ ػ٠ِ ًظق أهظٚ 
 :

... ٝ ٓظلَٔ ا٤ُي أهزخ١ٍ ىحثٔخ... ـ ىح٤ُش ٓظٌٕٞ ح٢٤ُٓٞ ر٤٘٘خ
 

: حرظٔٔض ىح٤ُش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
! حػظٔيح ػ٢ِ... ـ ١زؼخ

 
ُْ أًٖ أػظوي أٗ٘خ هي ٗوطغ حطٜخُ٘خ رظِي ... ٌٓظض ٝ أٗخ ٫ أى١ٍ ٓخ أهٍٞ

ظ٘٘ض أٗ٘خ هي ٗلّي ٖٓ ػيى حَُٓخثَ، رل٤غ ٫ طؼطِ٘خ ًؼ٤َح ػٖ ... حُُٜٔٞش
كوي ً٘ض أهِن إ طؤهَص ٍٓخُظٚ ٣ٞٓخ ك٤ٌق ٤ٌٕٓٞ ... حُيٍحٓش ٝ حُؼَٔ

! كخ٢ُ إ حٗوطؼض أهزخٍٙ؟
 

: ٝ ًؤٗٚ هَأ أكٌخ١ٍ ٝ ػَف ٓخ ٣يٍٝ ك٢ ٢ً٘ٛ كخٓظطَى ٓزظٔٔخ 
ٌُ٘٘خ ٓ٘ظؼٞى ... ـ ٍرٔخ ٤ٌٕٓٞ ًُي ٛؼزخ ػ٤ِ٘خ ك٢ حُلظَس ح٠ُٝ٧

ٝ ٗ٘ظظَ إٔ طِٜ٘خ رو٤ش حُز٘خثَ ... ٧ٗ٘خ ٗلظٔذ ح٧ؿَ ػ٘ي هللا... رُٜٔٞش
كَرٔخ ٣ٞحكن ٝحُيى ه٣َزخ ػ٠ِ حُوطزش ٝ طلَ ٓ٘خًِ٘خ ؿِٔش ... ٣َٓؼخ
أ٤ُْ ًٌُي؟ ... ك٘لٖ ٗؼن ك٢ ٍكٔش هللا ٝ ٗلٖٔ حُظٖ رٚ... ٝحكيس

 
ًخٗض ًِٔخطٚ طظيكن ا٠ُ هِز٢ ٓزخَٗس ٝ طٔٔق ػ٢٘ ًَ حُوِن ٝ 

ٝؿيص حرظٔخٓظ٢ طظٔغ ػ٠ِ ٗلظ٢ ك٢ ! ٗؼْ اٗٚ ًٌُي ٝ هللا... حُوٞف
... حَٗ٘حف ُْ أػَف ُٚ ٓؼ٬٤ ا٫ ٝ أٗخ أهَأ ٍٓخُظٚ ح٠ُٝ٧ ٌٓ٘ ر٠ؼش أٓخر٤غ

ٗؼْ، كِ٘ظًَٞ ... ٝ ٝؿيص حٍط٤خكخ ؿ٣َزخ ٣لَ ك٢ ٗل٢ٔ ٓلَ ح٫ٗوزخٝ
ٝ ٝؿيط٢٘ أْٛٔ ... ٝ ُ٘لظٔذ أؿَٗخ ػ٘ي هللا... ػ٠ِ هللا كٜٞ كٔز٘خ



: ىٕٝ ٝػ٢ ٢٘ٓ 
... ـ ٖٓ طَى ٤ٗجخ هلل ػٟٞٚ هللا ه٤َح ٓ٘ٚ

 
ّٓ٘خ ػ٠ِ ه٢ُٞ  : أكٔٔض ر٘زَس حُلَف ك٢ ٛٞطٚ ٝ ٛٞ ٣ـ٤ز٢٘ ٓئ

... أكٔ٘ض... ـ ٗؼْ ٣خ َٓحّ
 

: ػْ حرظْٔ ك٢ َٓف 
! أ٤ًي! ـ ٛيح حُوزَ ٤ٓٔؼي ٝحُيى

 
... حرظٔٔض ُيػخرظٚ ٝ أٗخ أطو٤َ ٝؿٚ أر٢ ك٤ٖ ٣ؼِْ روطؼ٘خ ٌَُ حطٜخٍ

... ٗؼْ، كيحى ٣َ٤ٓلٚ ًؼ٤َح ٖٓ حُظل٤ٌَ ك٢ ٤َٜٓ ػ٬هظ٘خ
 

: ٗظَ كٔخّ ا٠ُ ٓخػظٚ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 
كوي ٣طٍٞ ... ٢ٌُ٘٘ أٍىص إٔ أٝىػي... ـ آٓق إ ً٘ض أهٌص ٖٓ ٝهظي

... ح٧ٓي
 

٢ٌُ٘٘ ! َٛ أٗض ٓٔخكَ؟! طٞىػ٢٘؟: ٛٔٔض رؤٕ أٓؤُٚ ك٢ ىٛ٘ش 
كؤ١َهض ك٢ ٛٔض ك٢ ك٤ٖ ٝحَٛ ٛٞ ... طًٌَص ٓخ ً٘خ ٗوُٞٚ ٌٓ٘ ُلظخص

: هخث٬ 
كٜٞ ًِ٘ى ... ٝ كٖٔ حُوِن... حُل٤خء... حُل٤خء... ـ أ٤ٛٝي ٣خ َٓحّ رخُل٤خء

... ح١ٌُ أ٣ٍي إٔ أؿيٙ ُي٣ي ٓللٞظخ ُْ طَٜ ا٤ُٚ ٣ي رٔٞء
 

: ططِؼض ا٤ُٚ ك٢ ىٛ٘ش ٝ هي ط٠َؿض ٝؿ٘ظخ١ كٞحَٛ هخث٬ 
ٝ ... كظ٠ ٣ٞكو٢٘ هللا ه٣َزخ ٩طٔخّ ىٍحٓظ٢... ـ ٝ أٓؤُي حُيػخء ٢ُ ًؼ٤َح

... ٝ هخىٍح ػ٠ِ آؼخىى... إًٔٞ أ٬ٛ ُي
 

... طٔخٌُض ٗل٢ٔ رٜؼٞرش كوَؽ ٛٞط٢ ٓل٬ٔ رٌَ ٓ٘خػ١َ حُلز٤ٔش
: ًظ٤ٜ٘يس كَٟ 

... ـ ٓؤًٕٞ ك٢ حٗظظخٍى
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َٓص ك٢ ٣َ١ن حٍُِٔ٘ ٍكوش ٍح٣ٝش رؼي إٔ حكظَه٘خ ػٖ كٔخّ ٝ ىح٤ُش أٓخّ 

. رخد ح٤ٌُِش
ٗؼْ، ُٖ ط٢ِٜ٘ رؼي ح٥ٕ ٍٓخُش ٖٓ ... ً٘ض أ٢٘ٓ ٓخٛٔش ٓظلٌَس

أ١ ! أ١ كَحؽ ٓؤكْ رٚ؟! كٔخّ، ٝ ُٖ أه٢٠ ؿَ ٝهظ٢ ك٢ حٌُظخرش ا٤ُٚ
! حٗظظخٍ ٓؤػ٤ٖ؟

! أ٢ِٓ إٔ ٣وظ٘غ أر٢ ر٤ٖ ُلظش ٝ أهَٟ ٝ ٣ٞحكن ػ٠ِ حُوطزش
! ٝ ٌُٖ ٓخ ح١ٌُ طـ٤َ ك٢ حُٔؼط٤خص كظ٠ ٣ـ٤َ ٍأ٣ٚ؟

ٌُٖ ٤ًق ٓظَٔ ػ٢ِ رو٤ش ... ٫ ٓلَ ٖٓ ح٫ٗظظخٍ ا٠ُ ٜٗخ٣ش حُٔ٘ش
! حُٔ٘ش؟

 
ػْ كخٗض ٢٘ٓ حُظلخطش ا٠ُ ٍح٣ٝش، كٞؿيطٜخ ٓطَهش ا٠ُ ... طٜ٘يص رلَحٍس

طًٌَص كـؤس حُٟٔٞٞع ح١ٌُ ًخٗض ٓظليػ٢٘ ػ٘ٚ ... ح٧ٍٝ ٫ ط٘ظَ ا٢ُ
: هزَ إٔ طوزَ ػ٤ِ٘خ ىح٤ُش كوِض ك٢ أٓق 

ٝ ٌُٖ ٓخ ري؟ ُْ ًَ ! ُوي حٗ٘ـِض ػٖ ٟٓٞٞػي... ـ آٓلش ٣خ كز٤زظ٢
ٌٛح حُلِٕ ك٢ ػ٤٘٤ي؟ 

 
! ٍكؼض ٍأٜٓخ ك٢ ر٢ء كَأ٣ض ػ٤٘٤ٜخ ٓـٍَٝهظ٤ٖ رخُيٓٞع

ـ ٍح٣ٝش ٓخ ري؟ َٛ ٖٓ هطذ ٓخ؟ 
 

ٝ ًؤٜٗخ ًخٗض ط٘ظظَ اٗخٍس ٢٘ٓ، كوي أهٌص ىٓٞػٜخ ط٘ٔخد رـِحٍس ػ٠ِ 
: ٝؿ٘ظ٤ٜخ ٝ ٢ٛ طَىى ك٢ أ٠ٓ 

... أ٤َٓ ك٢ حُط٣َن حُوطؤ... ـ ٣زيٝ أ٢٘ٗ أ٤َٓ ك٢ حُط٣َن حُوطؤ
 

كوي ً٘خ ٤َٔٗ ك٢ حُط٣َن ا٠ُ ُِٜٓ٘خ ... ُْ أكْٜ ٤ٗجخ ُِِٞٛش ح٠ُٝ٧
ٍَٓٝح رٌٔظذ حُز٣َي ك٤غ ٣٘زـ٢ إٔ طََٓ حُطَى ح١ٌُ طلِٔٚ ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ 

... ك٢ كَٙ
اٗٔخ ػٖ ٣َ١ن أهَٟ ! ٢ٌُ٘٘ ط٘زٜض ا٠ُ أٜٗخ ٫ طظليع ػٖ طِي حُط٣َن

! ريح ٢ُ أ٢٘ٗ ٫ أػِْ ػٜ٘خ ٤ٗجخ
 

: أكطض ًظل٤ٜخ رٌٍحػ٢ ك٢ ك٘خٕ ٝ أٗخ أهٍٞ 
... ـ ػٖ أ٣ش ٣َ١ن طظليػ٤ٖ ٣خ كز٤زظ٢؟ أهز٢٘٣َ كَرٔخ أك٤يى



 
: ٓٔلض ىٓٞػٜخ ك٢ ٓلخُٝش ٫ٓظَؿخع ٛيٝثٜخ ٝ هخُض ك٢ ٛٞص كخُّ 

... ـ كٔخّ ػ٠ِ كن
 

كٔخ ػ٬هش كٔخّ ! ٣زيٝ إٔ كز٤زظ٢ ٍح٣ٝش طَٜ ػ٠ِ ح٬ٌُّ رخ٧ُـخُ ح٤ُّٞ
: ط٘لٔض رؼٔن ٝ هِض ك٢ ٛيٝء ! رخ٧َٓ ح١ٌُ ًخٗض ط٣َي إٔ طوز٢َٗ رٚ؟

ٓخ ػ٬هش كٔخّ ! ط٢ٌِٔ رٟٞٞف ٝ أكٜل٢ ٛيحى هللا... كز٤زظ٢... ـ ٍح٣ٝش
رخ٧َٓ؟ 

 
: حُظلظض ا٢ُ ر٤ٌِظٜخ ٝ ٛظلض ٝ هي ػخىص ػزَحطٜخ ا٠ُ ح٫ٜٗٔخٍ 

ٝ ... ـ ًخٕ كٔخّ ٤ٜٓزخ ك٤ٖ هٍَ إٔ ٣وطغ أ٣ش ٤ِٓٝش ُِظٞحَٛ ر٤ٌ٘ٔخ
... ػ٢ِ إٔ أكؼَ ٗلْ ح٢ُ٘ء

 
: ٗظَص ا٤ُٜخ ؿ٤َ ٜٓيهش ٝ هي أٛخرظ٢٘ ر٬ٛش ؿ٣َزش 

؟ !ـ طلؼ٤ِٖ ٗلْ ح٢ُ٘ء؟ طوطؼ٤ٖ ػ٬هظي ر٢؟
 

: ُْ طظٔخُي ٍح٣ٝش ٗلٜٔخ كخٗلـَص ٟخكٌش ٝ ٍرظض ػ٠ِ ًظل٢ هخثِش 
! أٟلٌظ٢٘! ـ ٓخٓلي هللا ٣خ َٓحّ

 
: حرظٔٔض ٝ هي طلط٘ض ا٠ُ ؿزخث٢ ٝ أٗخ أهٍٞ 

ـ إً رٖٔ ٓظوطؼ٤ٖ ػ٬هظي؟ ٛ٘خى ٗخد ٓخ أ٤ُْ ًٌُي؟ 
 

ط٠َؽ ٝؿٜٜخ هـ٬ ٝ أ١َهض ٓزظٔٔش ٝ ُْ طـذ كٜظلض رٜخ ٝ هي ريأ 
: ٛز١َ ٣٘لي 

حٗطو٢ ح٥ٕ هزَ إٔ أكوي ! ـ حٓٔؼ٢، ُٖ ٗٔظَٔ ٌٌٛح ا٠ُ ٓخ ٫ٜٗخ٣ش
! أػٜخر٢

 
: ً٘خ هي ِٝٛ٘خ هَد ٌٓظذ حُز٣َي كٜٔٔض 

... ٓؤٍَٓ حُطَى ػْ ٗظليع... ـ حٗظظ١َ
 

ًخٕ حُؼ٘ٞحٕ ... ك٘ظَص ا٠ُ حُطَى ٓٔظـَرش... ىهِ٘خ ا٠ُ ٌٓظذ حُز٣َي
ُْ أًٖ ... حٌُٔظٞد رلَٝف ٫ط٤٘٤ش، كٜٞ ََٓٓ ا٠ُ اكيٟ حُيٍٝ ح٧ؿ٘ز٤ش

ٛٔٔض ٓظٔخثِش ٝ ٢ٛ طيكغ ػٖٔ حُ٘لٖ ٝ . إٔ َُح٣ٝش أهَرخء هخٍؽ حُز٬ى
: حُ٘وَ ُِٔٞظق 

َٛ ُِطَى ػ٬هش رخ٧َٓ؟ ... ـ ه٢ُٞ



 
: حرظٔٔض ٍح٣ٝش ٝ هخُض ك٢ ٛيٝء ٓل٤َ 

... ٓؤهزَى رٌَ ٢ٗء رؼي ىهخثن ه٤ِِش... ـ ٛزَح ٣خ َٓحّ
 

: ٛظلض ك٤ٜ٘خ 
ٝ أٗخ حُظ٢ ً٘ض أطٔخءٍ ػٖ ! ٛ٘خى ػ٬هش أ٤ًيس إً! ـ أٌٓٔظي ٓظِزٔش

! ح٥ٕ، ح٥ٕ! أهز٢٘٣َ ح٥ٕ! َٓ كَٛي حُـ٣َذ ػ٠ِ حُٜ٘يٝم
 

ٟلٌض ٍح٣ٝش ٟلٌش ه٤َٜس، ٝ ٓخ إ أٜٗض ٓؼخِٓظٜخ كظ٠ ٓلزظٜخ ٖٓ 
: ًٍحػٜخ ٝ أٗخ أهٍٞ ك٢ اَٛحٍ 

! ٤١ذ ٣خ ٍح٣ٝش! ـ ٝ طول٤ٖ ػ٢٘ ًَ ٛخطٚ ح٧َٓحٍ؟
 

: ٗظَص ا٢ُ ك٢ ػظخد ٝ هخٍ ٝ ك٢ ٛٞطٜخ ٗزَس كِٕ 
كوي ً٘ض ! ـ ٝ َٛ ًخٗض ُي٣ي ىهخثن ٖٓ ٝهظي حُؼ٤ٖٔ ُظٔ٘ل٢٘٤ ا٣خٛخ؟

! ٓ٘ـُٞش ١ٞحٍ حُٞهض ك٢ ح٧َٜٗ حُٔخ٤ٟش
 

أ١َهض ٝ هي أىًٍض ٓويحٍ رؼي١ ػٖ ٍح٣ٝش ك٢ كظَس َٓح٬ٓط٢ ٓغ 
ٗؼْ، ُوي ً٘ض ٓوَٜس ك٢ كن ٛي٣وظ٢ حُٔوَرش ٝ أهظ٢ حُظ٢ ! كٔخّ

... ٝهلض ٓؼ٢ ك٢ ٓٞحهل٢ حُؼ٤ٜزش ٝ ٓخٗيط٢٘ ػ٠ِ حُيٝحّ
ًخٕ ٣ـذ ... ٗؼْ، ًخٕ كٔخّ ػ٠ِ كن... ـ أٗخ آٓلش ٣خ ٍح٣ٝش آٓلش ؿيح

كوي ... إٔ ٗزظؼي ػٖ رؼ٠٘خ حُزؼٞ كظ٠ ٫ ٣ؼطَ ًَ ٓ٘خ ٤َٓ ك٤خس ح٥هَ
َٛٗخ ك٢ كظَس ه٤َٜس ٓظؼِو٤ٖ رزؼ٠٘خ ًؼ٤َح ٝ ُْ ٌٖٗ ٗيٍى ػٔن حُوطؤ 

ٝ حُلو٤وش أٗٚ ُٞ ُْ ٣ٌٖ هطؤ ُٔخ ًخٕ أػَ ػ٠ِ ػ٬هخط٘خ ... ح١ٌُ ٝهؼ٘خ ك٤ٚ
ػ٤ِ٘خ إٔ ٫ ٗٔظؼـَ ٝ إٔ ٫ ! ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ حُؼخث٤ِش، ٝ ٜٓخٓ٘خ ٝ ٝحؿزخط٘خ

كخُوطزش ٢ٛ ... ٗلخٍٝ ح٫ٓظٔظخع رٔخ ٤ُْ ٖٓ كو٘خ ك٢ حُٞهض حُلخ٢ُ
... حُلظَس حُطز٤ؼ٤ش ُِظؼخٍف

 
حٗظزٜض ا٠ُ أ٢٘ٗ هي حٗٔوض ٖٓ ؿي٣ي ا٠ُ حُلي٣غ ػٖ ػ٬هظ٢ رلٔخّ 

: كخُظلظض ا٤ُٜخ ٖٓ ؿي٣ي ! ٓغ إٔ حُٜيف ًخٕ ح٫ػظٌحٍ ٖٓ ٍح٣ٝش ٝٓٞحٓخطٜخ
! ه٢ُٞ ٝ ٫ طظؤه١َ! ًلخٗخ ط٤٤٠ؼخ ُِٞهض... ـ ٝ ح٥ٕ

 
: ط٘لٔض ٍح٣ٝش رؼٔن ٝ هخُض ٛخٓٔش 

... ـ حٓظؼي١ ُِٔلخؿؤس
 

! ـ ٓلخؿؤس؟



 
ـ َٛ ط٣ًٌَٖ حُ٘خد ح٤ُٔٔل٢ ح١ٌُ ٗخٍى ك٢ حُٔ٘خظَس ٓغ كٔخّ ك٢ 

ُوخء حُلٞحٍ ر٤ٖ ح٧ى٣خٕ؟ 
 

: ٗظَص ا٤ُٜخ ٝ أٗخ ٫ أكْٜ حُؼ٬هش ر٤٘ٚ ٝ ر٤ٖ ٟٓٞٞػ٘خ 
! ٝ ٤ًق أٗٔخٙ ٝ ٛٞ ح١ٌُ ًخٕ حُٔزذ ك٢ ٓؼَكظ٢ رلٔخّ... ـ ٗؼْ أًًَٙ

! ٓخ رٚ؟
 

: حرظٔٔض ٍح٣ٝش ٝهخُض 
... ـ اٗٚ ٛٞ حُ٘خد حُٔؼ٢٘

 
ًخٗض كوخ ٓلخؿؤس ٝ ٓلخؿؤس ه٣ٞش ؿيح رخُ٘ٔزش ا٢ُ كوي ُزؼض أطلَّ ك٢ 

ٌُٜ٘خ ... ٝؿٜٜخ رخكؼش ػٖ ػ٬ٓخص حُِٔحف كظ٠ أٗلـَ ٟخكٌش ٖٓ حُيػخرش
: كوِض ٓظَىىس ... ًخٗض طظطِغ ا٢ُ ك٢ ؿي٣ش طخٓش

أٗض طِٔك٤ٖ أ٤ُْ ًٌُي؟ ... ـ ٍح٣ٝش
 

: حرظٔٔض ًؤٜٗخ طظـخَٛ ٓئح٢ُ ٝ هخُض 
ـ َٛ ط٣ًٌَٖ ك٤ٖ ١ِذ ٓ٘ي أهَحٛخ ُِٔزَ٘ ح٤ُٔٔل٢ ح١ٌُ أِْٓ ػْ 

أٛزق ىحػ٤ش ُِي٣ٖ ح٢ٓ٬ٓ٩؟ 
 

... ـ ٗؼْ
 

كٔؤ٢ُ٘ ػ٘ي، ٌُ٘ي ُْ طؤص ا٠ُ ... ـ رؼي ر٠ؼش أ٣خّ حُظو٤ظٚ ك٢ حٌُٔظزش
كٜٔض أٗٚ ٣َ٣ي إٔ ٣ٔؤُي ػٖ ح٧هَحٙ، كخهظَكض ػ٤ِٚ إٔ . ح٤ٌُِش ٣ٜٞٓخ

... أٓيٙ رٜخ، ٢٘ٗ٧ أِٓي ٗٔوش أهٌطٜخ ٓ٘ي ٓخروخ
 

طًٌَص ك٤ٜ٘خ أ٢٘ٗ ظِِض أكَٔ ح٧هَحٙ ك٢ كو٤زظ٢ ػيس أ٣خّ ىٕٝ إٔ 
! أُظو٢ حُ٘خد ك٢ ح٤ٌُِش، ٝ أ٢٘ٗ ُْ أػطٚ ا٣خٛخ ك٢ حُٜ٘خ٣ش

 
ـ رؼي إٔ حٓظٔغ ا٤ُٜخ، حُظو٤٘خ َٓس أهَٟ ٛيكش ك٢ حٌُٔظزش أ٠٣خ، ٝ ًخٗض 

ُي٣ٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُظٔخإ٫ص حُظ٢ ُْ ٣ـي ُٜخ ؿٞحرخ ٗخك٤خ ك٢ ح٧هَحٙ، 
كطِزض ٓ٘ٚ إٔ ٣يٕٝ أٓجِظٚ ػ٠ِ ٍٝهش ٝ أٗخ ٓؤكخٍٝ إٔ أرلغ ُٚ ػٖ 

ٌُ٘ٚ ك٤ٖ أكْ رؤ٢٘ٗ ٓظلَؿش ٖٓ حُٞهٞف ... ح٧ٓجِش ٖٓ ٜٓخىٍ ٓٞػٞهش
ٓؼٚ ٬٣ٞ١ ُِ٘وخٕ رٔلَىٗخ كوي حهظَف إٔ ٣ؤهٌ ػ٘ٞحٕ ر٣َي١ ح٫ٌُظ٢َٗٝ 

طَىىص ه٬٤ِ ٝ ٢ٌُ٘٘ ٝؿيطٜخ رخُلؼَ ... كظ٠ ٣ٌٕٞ حُظٞحَٛ أًؼَ ُٜٓٞش



ًٔخ أ٢٘ٗ ٓؤطٌٖٔ ٖٓ ٓيٙ رؼ٘خ٣ٖٝ رؼٞ حُٔٞحهغ ... حُط٣َوش ح٧ِْٓ
... حُٔل٤يس كٍٞ حُٟٔٞٞع

 
: طٞهلض ٍح٣ٝش ه٬٤ِ ُظظٜ٘ي ك٢ ػٔن ػْ حٓظطَىص 

ظِِ٘خ ١ٞحٍ حُلظَس حُٔخ٤ٟش ٗظٞحَٛ ٝ ٗظ٘خهٖ كٍٞ ... ـ ٝ ًحى ٓخ كيع
ٝ ً٘ض ر٤ٖ حُل٤٘ش ٝ ح٧هَٟ أكٌَ رؤٗٚ ٖٓ ح٧ك٠َ إٔ أٟؼٚ ... حُٟٔٞٞع

ػ٠ِ حطٜخٍ رؤكي حُ٘زخد حُِٔظ٤ِٖٓ ٖٓ ٤ًِظ٘خ، كب٢٘ٗ ُْ أًٖ َٓطخكش 
هخٛش أٗٚ ١ِذ ٢٘ٓ إٔ ٗظليع ٓزخَٗس ... ُلي٣ؼ٢ حُٔظٞحَٛ ٓغ حُ٘خد

٢ٌُ٘٘ ك٢ ٗلْ حُٞهض ً٘ض ٓٔظٔظؼش ... ػزَ حُ٘خص ُلؼخ٤ُش أًؼَ
رلي٣ؼ٘خ، ٝ هي ُٔٔض ٓ٘ٚ حٛظٔخٓخ ًز٤َح ٝ طؼط٘خ ُٔؼَكش حُي٣ٖ 

ٓغ ! كِْ ٣ٌٖ ٖٓ ح٤ُٜٖ ػ٢ِ إٔ أطَى ػٞحد ٛيح٣ظٚ ُـ١َ٤... ح٢ٓ٬ٓ٩
كٞحكوض ػ٠ِ ... أٗي أٗض ٝكٔخّ هٔظٔخ رخُوطٞحص ح٠ُٝ٧ ح٧ٓخ٤ٓش

هخٛش رؼي إٔ حٗظ٠ٜ حُٔ٘ش حُٔخ٤ٟش ٖٓ ... حُلي٣غ ٓؼٚ ػزَ حُٔٔ٘ـَ
... ٓ٘ٞحص حُطذ حُيحه٤ِش ٝ ٓخكَ ُٔظخرؼش حُٔ٘ٞحص حُظطز٤و٤ش ك٢ كَٗٔخ

 
: طؤُوض ػ٤٘خٛخ رز٣َن ؿ٤َٔ ٝ ٢ٛ طْٜٔ ك٢ ٍَٓٝ ظخَٛ 

... ـ ٝ هي أِْٓ ٌٓ٘ َٜٗ طو٣َزخ
 

: ػخٗوظٜخ ك٢ ٓؼخىس ٝ أٗخ أٛظق 
كوي ٤٠ٓض ا٠ُ ! أٗض ٍحثؼش كوخ... أُق ٓزَٝى ػ٤ِٚ ٝ ػ٤ِ٘خ... ـ ٓزَٝى

! ٜٗخ٣ش حُٔطخف
 

: ط٘خػَص ىٓٞع ٍح٣ٝش ٓـيىح ٝ ط٬ٗض حرظٔخٓظٜخ كـؤس ٝ ٢ٛ طَىف 
... ـ ٤ُٔض طِي ًَ حُلٌخ٣ش
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! ٌُٜ٘خ ًخٗض ط٘ؼ٢َٗ رخ٩ػخٍس... ًخٗض هٜش ٍح٣ٝش ؿ٣َزش ٗٞػخ ٓخ
 

ػْ ط٘خ٢ٓ ... ٗخد ٤ٔٓل٢ ٣ِْٔ ٝ ٣َ٣ي ٜٓ٘خ اه٘خع ٛي٣وظٚ رخ٬ٓ٩ّ
ُٔض أى١ٍ، ٌُٖ ... ٝ طٌٔٔٚ ٛٞ رزوخء ػ٬هظٜٔخ... ٓ٘خػَٛخ ٗلٞٙ

! اكٔخٓخ ٣َحٝى٢ٗ رؤٕ حُٔٔؤُش ُٖ ط٘ظ٢ٜ رظِي حُزٔخ١ش
 
 

ٝ ... ًخٗض ر٠ؼش أ٣خّ هي ٠ٓض ػ٠ِ ٜٓخٍكش ٍح٣ٝش ٢ُ رلو٤وش هٜظٜخ
ٝ ًخٗض حُ٘ظ٤ـش حُظ٢ ٗوَؽ رٜخ ك٢ ًَ َٓس ... حٓظَٔص ٗوخٗخط٘خ ٬٣ٞ١

ٌُ٘ٚ . ٢ٛ ٍَٟٝس هطؼٜخ حُؼ٬هش ٓغ حُ٘خد ك٢ أهَد كَٛش ٌٓٔ٘ش
ػْ ... حٓظَٔ ٣ظَٜ رٜخ ٤ٓٞ٣خ ُٔ٘خه٘ش حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔٞح٤ٟغ كٍٞ ح٬ٓ٩ّ

. ٌّٜٓ٘خ ٖٓ ر٣َي ٛي٣وظٚ ح٫ٌُظ٢َٗٝ كظ٠ طظلوخ ػ٠ِ ٓٞػي ُِوخء
 
 

ٝ ؿيطٜخ طوق ك٢ . ِٝٛض ا٠ُ ح٤ٌُِش رخًَس ح٤ُّٞ، ًٔخ ١ِزض ٢٘ٓ ٍح٣ٝش
: ٓخٍػض ا٢ُ ٝ ٢ٛ طٜظق . حٗظظخٍ ٝ ػ٬ٓخص حُوِن ٝحٟلش ػ٠ِ ٝؿٜٜخ

! ـ ٓؤُظو٢ رٜي٣وظٚ ح٤ُّٞ
 

: حرظٔٔض ٝ أٗخ أهلق ػٜ٘خ هخثِش 
ـ ٝ ُْ ًَ ٛيح حُوِن؟ ٓ٘ظليع ا٤ُٜخ ك٢ ٛيٝء ٝ َٟٓ٘ ٤ًق 

! ٓظٔظوزِ٘خ
 

: ٛٔظض ٍح٣ٝش ُِلظخص ػْ هخُض ك٢ كِٕ 
... ـ كخُٝض حُزخٍكش إٔ أهزَٙ رؤ٢٘ٗ ُٖ أٓظط٤غ ٓلخىػظٚ ػخ٤ٗش رؼي ح٤ُّٞ

هِض رؤ٢٘ٗ ٓؤًٕٞ ٓ٘ـُٞش ؿيح حُلظَس حُٔوزِش ٝ ُٖ ٣ظ٠٘ٔ ٢ُ إٔ 
كطِذ ٢٘ٓ ٍهْ ٛخطل٢ كظ٠ ٣طٔجٖ ػ٢ِ ... أىهَ ػ٠ِ ٗزٌش ح٩ٗظَٗض

! اٗٚ ٫ ٣لْٜ!!! ر٤ٖ حُل٤ٖ ٝ ح٥هَ
 

: ُِٛص ٍأ٢ٓ ػ٬ٓش ػيّ حُٔٞحكوش 
كٜٞ ح٥ٕ ِْٓٔ ٝ ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼَف هِن ! ـ ػ٤ِي إٔ طليػ٤ٚ ٓزخَٗس



٣ـذ إٔ ٣ؼِْ إٔ حُلظخس حُِٔٔٔش ٫ طظليع ٓغ حُ٘زخد ح٧ؿخٗذ ! ح٬ٓ٩ّ
! ٝ إٔ ٜٓٔظي ٓؼٚ حٗظٜض... ػٜ٘خ رٌَ ك٣َش

 
: حرظٔٔض ٍح٣ٝش ٝ هخُض ٓئًيس 

ػ٠ِ أ٣ش كخٍ ٛٞ ... ـ ٗؼْ ػ٢ِ إٔ إًٔٞ أًؼَ َٛحكش ٝ أهزَٙ ٓزخَٗس
إ ... ١ِذ ٢٘ٓ إٔ ٗظليع رؼي ُوخث٢ ٓغ ٛي٣وظٚ ٢ً أٝحك٤ٚ رَىس كؼِٜخ

! ٗخء هللا ٓظٌٕٞ حُٔلخىػش ح٧ه٤َس
 

كوي ًخٕ ٓٞػي ٍح٣ٝش ٓغ ... رؼي حُٔلخَٟحص، طٞؿٜ٘خ ا٠ُ حٌُٔظزش ٓزخَٗس
اٜٗخ طٌزَٗخ رٔ٘ش ٝحكيس، ُيح كبٕ . حُلظخس ح٤ُٔٔل٤ش ٓخٍس ٛ٘خُي

حٗظظَٗخ ُز٠غ ىهخثن، ٝ ... ٓلخَٟحطٜخ طٌٕٞ ك٢ حُٔز٠٘ حُٔوخرَ ٌُِٔظزش
ٍح٣ٝش طظَِٔٔ ك٢ هِن ٝ ٓخ ُزؼ٘خ إٔ ُٔل٘خ كظخس طوظَد ٖٓ ٓز٠٘ حٌُٔظزش 

ٗظَٗخ ... ٗظَص ا٤ُ٘خ ك٢ طَىى ػْ ٝهلض ؿ٤َ رؼ٤ي ػ٘خ. ك٢ هطٞحص رط٤جش
: ا٤ُٜخ ريٍٝٗخ ٝ ٛٔٔض ا٠ُ ٍح٣ٝش 

ـ أ٤ُٔض ٢ٛ؟ 
 

: ِٛص ٍح٣ٝش ًظل٤ٜخ هخثِش 
كوي ٍحِٓظٜخ ػ٠ِ حُز٣َي ... ٝ ٫ كظ٠ ٍٛٞطٜخ... ُْ أٍٛخ ٓخروخ! ـ ٌٖٓٔ

... ح٫ٌُظ٢َٗٝ ٝ كٔذ
 

هخٛش ٝ ... ًخٗض كظخس ٤ٍٗوش، ٣ٞ١ِش حُوخٓش، أهَ ٓخ ٣وخٍ ػٜ٘خ أٜٗخ ؿ٤ِٔش
ًخٗض طظِلض . ٗؼَٛخ حُط٣َٞ حُٔز٢ حُٔٔظََٓ ٣ـط٢ ًظل٤ٜخ ٝ ظَٜٛخ

. كُٜٞخ ك٢ هِن، ٝ ك٢ ًَ َٓس ٣َٜ رَٜٛخ ا٤ُ٘خ طَٜكٚ رَٔػش
 

ظَٜص ػ٠ِ ٬ٓٓلٜخ حُيٛ٘ش . ؿٌرض ٍح٣ٝش ٖٓ ًٍحػٜخ ٝ طٞؿٜ٘خ ٗلٞٛخ
: ك٤ٖ حهظَر٘خ ٜٓ٘خ ٓزظٔٔظ٤ٖ ٝ رخىٍطٜخ هخثِش 

أ٤ُْ ًٌُي؟ ... ـ أٗض ح٥ٗٔش ٓخٍس ٖٓ حُٜق حَُحرغ
 

ِٛص ٍأٜٓخ ٓٞحكوش ٝ ٢ٛ ط٘ظَ ك٢ ك٤َس ا٠ُ حُلظخط٤ٖ حُٔلـزظ٤ٖ حُِظ٤ٖ 
ٓخًح ط٣َيحٕ ٢٘ٓ؟ : ًؤٜٗخ طوٍٞ ك٢ ٗلٜٔخ ... ٝ هلظخ اُحثٜخ

 
ُْ طٌٖ ٍح٣ٝش هي أهزَطٜخ ك٤ٖ ٍحِٓظٜخ رؤٜٗخ ٓزؼٞػش ٖٓ ١َف ؿخى ٛي٣وٜخ 
ح١ٌُ أِْٓ، كوي ه٤٘ض إٔ طَكٞ ُوخءٛخ ٓزخَٗس إ ٢ٛ ػِٔض، ٧ٜٗخ 

! ًخٗض ٍحك٠ش ُِلٞحٍ ك٢ ٓٔؤُش حُي٣ٖ
 



: حرظٔٔض ٍح٣ٝش ك٢ ٛيٝء ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
ٝ حُلو٤وش ٢ٛ ... ـ أ٤ًي أٗي طٔظـَر٤ٖ ٝ طظٔخء٤ُٖ ػٖ َٓ ٛخطٚ حُٔوخرِش

... إٔ ؿخى ١ِذ ٢٘ٓ إٔ أطليع ٓؼي
 

ٌُٖ . أٗخكض رٞؿٜٜخ ك٢ كيس ٝ هي كٜٔض ًَ ٢ٗء ك٢ ُلظش ٝحكيس
: ٍح٣ٝش ٓخٍػض طظيحٍى حُٔٞهق ٝ ٢ٛ طٜظق 

ـ أٍؿٞ إٔ ٫ طٔظؼـ٢ِ رخُلٌْ ػ٢ِ، كؤٗخ ُٔض ٛ٘خ ُٔلخُٝش اه٘خػي 
ٝ إ ُْ ٣ؼـزي ه٢ُٞ ... ٝ ٢ٌُ٘٘ أىػٞى ا٠ُ كظق رخد حُلٞحٍ... رظـ٤٤َ ى٣٘ي

... كؤٗض كَس ك٢ حطوخً حُوَحٍ ح١ٌُ ط٣َ٘ٚ ٓ٘خٓزخ
 

: ٗظَص ا٤ُٜخ كـؤس ٝ هي حؿٍَٝهض ػ٤٘خٛخ رخُيٓٞع ٝ ٛظلض 
ـ ُٔخًح ٫ طظًَٞٗ٘خ ر٬ّٔ؟ َٛ أٗض ٓؼ٤يس ح٥ٕ رؼي إٔ ٗـلض ك٢ اه٘خع 

ؿخى ري٣٘ي؟؟ 
 

طَحؿؼض ٍح٣ٝش هطٞس ا٠ُ ! ًخٗض ط٤َ٘ ا٠ُ ٍح٣ٝش ربٛزؼٜخ ًؤٜٗخ طظٜٜٔخ
حٍُٞحء أٓخّ حَُى حُؼ٤٘ق ح١ٌُ ٝؿيطٚ ٖٓ ٓخٍس ٝ ُٞكض رٌل٤ٜخ ك٢ حػظَحٝ 

 :
ٝ ٓخ ... ـ ٫ ط٢ٔ٘ إٔ ؿخى ٛٞ ٖٓ ١ِذ حُظؼَف ػ٠ِ حُي٣ٖ ح٢ٓ٬ٓ٩

ٝ هي حطوٌ ... كؼِظٚ ٛٞ أ٢٘ٗ ٌٓ٘ظٚ ٖٓ حُٔٞحى ح٬ُُٓش ُِزلغ ٝ حُٔوخٍٗش
ٌُٖ ٌٛح ٫ ! هَحٍٙ رَٔء اٍحىطٚ ٧ٗٚ حهظ٘غ رؤٕ ح٬ٓ٩ّ ٛٞ حُي٣ٖ حُلن

... ك٘لٖ ٗلَف ٌَُ ٖٓ ٣ٜظي١... ٣٘ل٢ أ٢٘ٗ ٓؼ٤يس رب٬ٓٓٚ
 

: ُْ ط٘ولٞ حُليس ك٢ ٛٞص ٓخٍس ٝ ٢ٛ طوٍٞ ٓـيىح ك٢ طٌْٜ ٝحٟق 
! ـ ٝ ٓخ٢ٛ هطٞطي حُٔٞح٤ُش؟ أ٣ٖ ِٝٛض ططٍٞحص ػ٬هظٌٔخ؟

 
: حكَٔ ٝؿٚ ٍح٣ٝش ٖٓ ح٫ٗلؼخٍ ٝ ٛظلض 

أٗخ ُْ أٓخػيٙ ١ٔؼخ ك٤ٚ ٝ ُْ ٣ٌٖ ك٢ ٤ٗظ٢ ! ـ ٓخ ح١ٌُ طو٤ُٞ٘ٚ ٣خ ٌٛٙ؟
ٝ ح١ٔج٢٘ ا٠ُ أ٢٘ٗ ٓؤهطغ حطٜخ٢ُ رٚ ح٤ُّٞ، رَ كخٍ ... إٔ أكَم ر٤ٌ٘ٔخ

ٝ ٤ٌُٖ ك٢ ػِٔي ٣خ ػ٣ِِط٢ إٔ حُلظ٤خص حُِٔٔٔخص ٫ ! إٔ أرِـٚ ٍىى
كٌحى ٤ُْ ٖٓ هِن ! ٣ظٜخكظٖ ػ٠ِ حَُؿخٍ ٝ ٫ ٣وطلْٜ٘ ٖٓ ؿ٤َٖٛ

!!! ح٬ٓ٩ّ
 

ًخٗض ٓخٍس هي ٛيأص ه٬٤ِ ٝ أ١َهض ا٠ُ ح٧ٍٝ ُز٠غ ُلظخص هزَ إٔ 
ط٘لـَ رخ٤ًش كـؤس، ٓؼَ ١لِش كويص ُؼزظٜخ ٝ ٢ٛ طْٜٜٔ ٖٓ ر٤ٖ ىٓٞػٜخ 

 :



ٓخ ... ٤ٔٗض ًَ ٓخ ًخٕ ر٤٘٘خ رُٜٔٞش! كظًَظ٢٘... ـ إً ٛ٘ض ػ٤ِي ٣خ ؿخى
! ح١ٌُ كؼِظٚ كظ٠ أٓظلن ٓ٘ي ػوخرخ ًٌٜح؟

 
: أؿخرظٜخ ٍح٣ٝش ك٢ طؤ٤ًي ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

رؼي إٔ ػَف ... رَ ٛٞ ٣َ٣ي إٔ طـظٔؼخ ػ٠ِ حُلن! أريح! ـ ؿخى ُْ ٣٘ٔي
ٝ ٛٞ ٫ ٣َ٣ي ُي إٔ ط٢ِ٠ أًؼَ ٖٓ ... أٗٚ هي َٟ حُط٣َن ك٢ حُٔخرن

ٝ ٛٞ رخُظؤ٤ًي ... ٌُح كٜٞ ٣يػٞى ا٠ُ ح٬١٫ع ػ٠ِ ٓخ ؿ٤َ ك٤خطٚ... ٌٛح
... حُْٜٔ ٛٞ إٔ طلظل٢ هِزي ٝ ػوِي ٝ! ٤ٓـ٤َ ك٤خطي أٗض أ٠٣خ

 
: هخ١ؼظٜخ ٓخٍس كـؤس ٝ هي ٓٔلض ىٓٞػٜخ ٝ حٓظؼخىص ٍرخ١ش ؿؤٜٗخ 

ٝ أ٢٘ٗ ُٖ ... أهز٣َٚ رؤ٢٘ٗ هخىٍس ػ٠ِ ٗن ك٤خط٢ ريٝٗٚ... ـ حٓٔؼ٢
ٖٓ ح٥ٕ كٜخػيح ًَ ٓ٘خ ! أط٘خٍُ ػ٠ِ أٛيحك٢ ك٢ حُل٤خس ُٔـَى أٗٚ ط٘خٍُ

ٝ ٫ أ٣ٍي ٓ٘ٚ إٔ ٣لخٍٝ ح٫طٜخٍ ر٢ ػخ٤ٗش ... ٤ِٓٔي حُط٣َن حُٔ٘خٓذ ُٚ
... ٝ ٫ إٔ ٣ََٓ ا٢ُ أ٣خ ًخٕ

 
: أٍىكض ٍح٣ٝش ك٢ ٓلخٍٝ ٣خثٔش ُظٜيثظٜخ 

... ٝ... ـ ه١ٌ ٝهظي ُظل١ٌَ
 

: هخ١ؼظٜخ ػخ٤ٗش ك٢ ُٜـش ٛخٍٓش ٝ هي أكٔض رؤٜٗخ أٍط٘خ ٖٓ ٟؼلٜخ حٌُؼ٤َ 
ٝ ُٖ أؿلَ ُٚ ! ٌٛٙ ٢ٛ ٓزخىث٢ ٝ ٌٛٙ ٢ٛ ك٤خط٢! ـ ٫ ٓـخٍ ُِ٘وخٕ

! أريح إ ػخى ٣ؼع أٛخرغ حُ٘يّ رؼي ك٤ٖ
 

... طٜ٘يص ٍح٣ٝش ك٢ ٣ؤّ ػْ حَٜٗك٘خ ٝ هي ٤٘ٓض ٜٓٔظ٘خ رلَ٘ ٣ًٍغ
 

كوي ١ِزض ٢٘ٓ إٔ إًٔٞ ا٠ُ ؿخٗزٜخ كظ٠ ... َٓص ٓغ ٍح٣ٝش ا٠ُ ُِٜٓ٘خ
هخٛش أٗٚ ًخٕ ... أٗـؼٜخ ٝ ٫ طظَحؿغ ػٖ اهزخٍ ؿخى ر٠ٍَٝس هطغ حُؼ٬هش

... ٣٘ظظَ حطٜخُٜخ كخٍ ٍؿٞػٜخ ٖٓ حُٔوخرِش ٓغ ٓخٍس
ٝ ٓخ إ ىهِ٘خ ؿَكظٜخ ٝ كظلض حُلخٓٞد كظ٠ ٝؿيص ٍٓخثَ ػي٣يس ٓ٘ٚ 

طزخىُ٘خ ٗظَحص ٣ٞ١ِش ك٢ . ٣ٔؤٍ ػٜ٘خ ٝ ٣ٔظؼـَ حطٜخُٜخ كخٍ ُٜٝٛٞخ
! كٜٔخ ًخٗخ هي حطلوخ ػ٠ِ ٓٞػي ٓليى ٝ ٢ٛ ُْ طظؤهَ ػ٘ٚ. ك٤َس

 
... ًخٕ ؿخى ػ٠ِ حُو٢، كٔخٍػض ربُوخء ح٬ُّٔ ػ٤ِٚ

: حهظَرض ٖٓ حُ٘خٗش ٧هَأ ٓخ ٣ٌظزخٗٚ 
 

ً٘ض ك٢ حٗظظخٍى ... ـ أه٤َح ِٝٛض



ـ أُْ ٗظلن ػ٠ِ حُٔخػش حُٔخىٓش؟ 
... ـ ٗؼْ، ٗؼْ، ٢ٌُ٘٘ أٍىص إٔ أٌَٗى

ـ ُوي طليػض ٓغ ٓخٍس ح٤ُّٞ 
ـ ُْ أهٜي ٓخٍس 

ـ إً ٓخًح؟ 
! ٝ أٗخ ح٥ٕ أط٘خٍٝ طِي حُل٣ِٞخص ح٣ٌٌُِس... ـ ٢ِ٘ٛٝ ١َى ٓ٘ي ح٤ُّٞ

 
: ط٠َؽ ٝؿٚ ٍح٣ٝش ٝ أٗخ أٝؿٚ ا٤ُٜخ ٗظَحص كخكٜش 

إً كخُل٣ِٞخص حُظ٢ حٗظ٣َ٘خٛخ طِي ! ـ ك٣ِٞخص ٣خ ٍح٣ٝش؟ أٌٓٔظي ٓظِزٔش
!!! حَُٔس ًخٗض ٖٓ أؿِٚ

 
: حرظٔٔض ٍح٣ٝش ك٢ هـَ ٝ هخُض 

ـ أُْ أهَ ُي أ٢٘ٗ أٍِٓض ا٤ُٚ ٛي٣ش ا٬ٓٓٚ؟ ًخٗض ٌٓٞٗش ٖٓ ٜٓلق ٝ 
... اٟخكش ا٠ُ حُل٣ِٞخص... رؼٞ حٌُظذ ح٧هَٟ

 
: حٗظزٜض ا٠ُ أٗٚ ًخٕ ٫ ٣ِحٍ ٣ظليع ا٤ُٜخ 

كوي حهظَص كوخ ٓخ أٗخ ك٢ كخؿش ... ـ ٝ أٌَٗى ؿ٣َِ حٌَُ٘ ػ٠ِ حٌُظذ
! ا٤ُٚ ح٥ٕ

... ـ حُلٔي هلل أٜٗخ أػـزظي
 

! ٤ًق ٓظظطَم ا٠ُ حُٟٔٞٞع؟... ًخٗض حُل٤َس رخى٣ش ػ٠ِ ٍح٣ٝش
 

ـ طليػض ا٠ُ ٓخٍس ٌٓ٘ ه٤َِ 
ـ أهز٢٘٣َ أ٫ٝ، ٤ًق ط٤َٔ حُيٍحٓش ٓؼي؟ آَٓ إٔ ٫ إًٔٞ آهٌ ٖٓ ٝهظي 

... كوي هِض حُزخٍكش رؤٗي ٓ٘ـُٞش. حٌُؼ٤َ
ـ ٫ رؤّ، حُيٍحٓش رو٤َ 

حُلو٤وش ً٘ض أٝى ٓلخىػظي ك٢ ٟٓٞٞع ْٜٓ ... ـ حُلٔي هلل
ـ أ٫ ط٣َي إٔ طؼِْ ٓخ هخُظٚ ٓخٍس أ٫ٝ؟ 

ٌُٖ أٍؿٞى ٝح٢ِٛ حُٔلخُٝش . ـ أػِْ أٜٗخ ُٖ طوظ٘غ ٖٓ حُٔلخىػش ح٠ُٝ٧
... أهز٢٘٣َ ك٤ٖ طظ٤ِٖٛٞ ا٠ُ ٗظ٤ـش ٓخ. ٓؤطَى ُي حُٜٔٔش طٔخٓخ. ٓؼٜخ

 
ٗظَص ا٢ُ ٍح٣ٝش ٝ هي طزيص ػ٬ٓخص حُل٤َس ٝ حُيٛ٘ش ك٢ ػ٤٘٤ٜخ، ٢ٌُ٘٘ 

: ُْ أًٖ أهَ ىٛ٘ش ٜٓ٘خ كٌظزض رَٔػش 
ٝ ًخٕ ٖٓ حُٞحٟق أٜٗخ ٓظؤػَس ... ـ ٌُٜ٘خ أٍِٓض ا٤ُي ٬ٓكظش ٗو٤ٜش

٧ٗي طًَظٜخ 



 
ريح أٗٚ طَىى ٬٣ٞ١ هزَ إٔ ٣ٌظذ ػزخٍطٚ حُٔٞح٤ُش 

ٝ إ ً٘ض ك٣َٜخ ػ٠ِ ا٬ٜٓٓخ ... ٓخٍس ُْ طؼي طؼ٢٘ ٢ُ حٌُؼ٤َ... ـ ٍح٣ٝش
ك٢٘ٗ٨ أٍٟ ك٤ٜخ ه٤َح ًؼ٤َح ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ّٔوَ ك٢ هيٓش حُلن ريٍ 

إٔ ٣ٌٛذ ٛزخءح ٓ٘ؼٍٞح 
 
 

ٌُٖ ... حُظلظض ا٢ُ ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ ٫ طي١ٍ ا٠ُ أ٣ٖ ٓظ٤َٔ ٛخطٚ حُٔلخىػش
ٝ ً٘ض أًخى أٓٔغ ىهخص هِزٜخ ... ٝؿٜٜخ ًخٕ هي حًظ٠ٔ حٛلَحٍ

 ...حُٔظٔخٍػش
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٢ٌُ٘٘ ُْ أِٓي إٔ أطيهَ ك٢ طِي ... ًخٗض حُظَىى رخى٣خ ػ٠ِ ٝؿٚ ٍح٣ٝش
إٔ طلٌْ ػوِٜخ ... حُِلظش رخٌُحص، كوي ًخٕ ٣ـذ ػ٤ِٜخ إٔ طظَٜف ر٘لٜٔخ

... ُْ ٣ٌٖ أ٬ٛ ٖٓ كو٢ إٔ أطيهَ ك٢ هَحٍٛخ! ٝ هِزٜخ ٝ طوظخٍ ٣َ١وٜخ
ٌُٖ ك٢ ٓؼَ ىحى حُٔٞهق، ... ٍرٔخ أٜٗلٜخ ٝ أ٤َٗ ػ٤ِٜخ إ حٓظ٘خٍط٢٘

... ٫ أكي ٖٓ كوٚ إٔ ٣ظَٜف ؿ٤َٛخ
 

ٌُٜ٘خ ... ُزؼض ٍح٣ٝش ٓظلٌَس ُِلظخص ٝ هي ظَٜ حَُ٘ٝى ك٢ ػ٤٘٤ٜخ
كٔٔض أَٓٛخ رَٔػش ٝ ٓخٍػض ُظٌظذ اؿخرظٜخ هزَ إٔ ٣ظٔخىٟ ؿخى ك٢ 

: كي٣ؼٚ 
 

ـ ٓخٍس ح٤ُّٞ حطٜٔظ٢٘ رؤ٢٘ٗ كخُٝض إٔ أكَم ر٤ٌ٘ٔخ ٝ أ٢٘ٗ حُٔزذ ك٢ 
ٝ ٫ أظٖ أٗٚ ! ٝ أٗخ ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أطوزَ طٜٔش ٓٔخػِش... حرظؼخىى ػٜ٘خ

... ربٌٓخ٢ٗ إٔ أٝحَٛ حُلٞحٍ ٓؼٜخ ٝ ٢ٛ طِٔي ػ٢٘ طِي حُلٌَس حُٔٔزوش
ٌُح أٍٟ ٖٓ ح٧ك٠َ إٔ ططِذ ٖٓ ٗوٚ أًؼَ هَرخ ٜٓ٘خ، أٝ ػ٠ِ ح٧هَ 

... ٤ُٔض ُي٣ٜخ ٌٗٞى ك٢ ٗٞح٣خٙ إٔ ٣لخٍٝ اه٘خػٜخ
 

أٍِٓض ٍىٛخ ٝ حٗظظَص ُز٠غ ػٞحٕ كظ٠ ٣وَأ ًِٔخطٜخ ٝ ٣ٔظٞػزٜخ ػْ 
: أٟخكض ػ٠ِ ػـَ 

ٌُح كٖٔ ح٧ك٠َ إٔ ٗٞهق ... ـ ًٔخ أظٖ أٗي ُْ طؼي ك٢ كخؿش ا٢ُ ح٥ٕ
ٝ إ حكظـض ا٠ُ أ٣ش ٓٔخػيس ك٢ حُٔٔظوزَ، كبٗٚ ٢ٌ٘٘ٔ٣ ... حطٜخ٫ط٘خ

إٔ أػَكي ػ٠ِ أكي حُ٘زخد حُِٔظ٤ِٖٓ ٖٓ حُؼوخص كظ٠ ٣ٞحَٛ ٓؼي 
... حُٔ٘ٞحٍ

 
ػْ طٜ٘يص ًٖٔ أُحف ػٖ ًخِٛٚ ك٬ٔ ػو٬٤، ٌُٖ ... أُوض ػ٤ِٜخ ه٘زِظٜخ

كِْ طٌٖ حُوطٞس ِٜٓش رخُ٘ٔزش ا٤ُٜخ ... حُلِٕ ًخٕ رخى٣خ ك٢ ٬ٓٓلٜخ
هخٛش أٜٗخ ػِٔض أه٤َح أٗٚ ُْ ٣ؼي ٣لَٔ أ٣ش ٓ٘خػَٙ ُٜي٣وظٚ 

... ح٤ُٔٔل٤ش
 

ُزؼض ػ٤ٞٗ٘خ ٓظؼِوش رخُ٘خٗش ك٢ حٗظظخٍ اؿخرش ؿخى ح١ٌُ ريح إٔ ٗٞػخ ٖٓ 
حَُِ٘ أٛخرٚ ُز٠غ ُلظخص، رؼي ح٫ٗلـخٍ ح١ٌُ أكيػظٚ حُو٘زِش ١زؼخ، هزَ 



: إٔ ٣وٍَ آٍخٍ ؿٞحرٚ ا٠ُ ٍح٣ٝش 
 

ـ أٗخ آٓق كوخ ٢٘ٗ٧ ٟٝؼظي ك٢ ٓٞهق ٓلَؽ ٝ حٟطٍَطي ا٠ُ ٓٔخع 
ٝ ٓٔظؼي ُلؼَ أ١ ٢ٗء ... أٗخ آٓق ؿيح ؿيح... ًِٔخص ؿخٍكش ٖٓ ٓخٍس

٤ٔٗ٧ي طِي حُِلظخص، ٓغ أ٢٘ٗ أػِْ أ٢٘ٗ ُٖ أهيٍ ػ٠ِ ا٣لخثي كوي 
... ٜٓٔخ كؼِض

 
ًخٗض ٍح٣ٝش طظطِغ ا٠ُ حٌُِٔخص حُظ٢ ظَٜص أٓخٜٓخ ٝ هي حُظٔؼض ػ٤٘خٛخ 

ٛٔض رؤٕ طٌظذ ٤ٗجخ ٓخ ٌُ٘ٚ ًخٕ ... ريٓؼش طٌٍ٘ رخٍُِ٘ٝ، ٝ ريح ػ٤ِٜخ حُظؤػَ
: هي ٓزوٜخ 

 
أٗخ ك٢ كخؿش ا٤ُي أًؼَ ٖٓ أ١ ٝهض ٠٠ٓ، ٝ ُٔض ٓٔظؼيح ... ـ ٍح٣ٝش

... ُلويحٗي ٜٓٔخ كَٜ، هخٛش ك٢ ٌٛح حُٞهض رخٌُحص
 

طَحؿؼض أٛخرؼٜخ ػٖ ُٞكش حُٔلخط٤ق ًٖٔ أٛخرظٚ ٛؼوش ًَٜرخث٤ش ٝ طـٔيص 
ٌُٖ ػ٤٘٤ٜخ ظِظخ ًَِٓط٤ٖ ػ٠ِ حُ٘خٗش، كوي ريح أٗٚ ُْ ... ٬ٓٓلٜخ كـؤس

: ٣٘ظٚ رؼي 
 

ٝ ٍرٔخ ... ٝ ٍرٔخ ٫ إًٔٞ حهظَص حُظٞه٤ض حُٔ٘خٓذ... ـ ٍرٔخ ٣لخؿجي ٢ٓ٬ً
٢ٌُ٘٘ أه٠٘ ... إًٔٞ هي طَٔػض، كؤٗخ ٫ أػِْ ٤ٗجخ ػٖ ك٤خطي حُوخٛش

... إ طزخ١ؤص إٔ أكويى، ٌُح حػ٢٘٣ٌٍ
 

ُْ طِظلض ٍح٣ٝش ا٢ُ، رَ أ٢٘ٗ أظٜ٘خ ٤ٔٗض ٝؿٞى١ ك٢ حُـَكش ٝ كِوض 
. رؼ٤يح ٓغ ًِٔخص ؿخى حُظ٢ ًخٗض طظٔ٘خٛخ ٝ طو٘خٛخ ك٢ ٗلْ حُٞهض

ًخٗض طظٔ٘خٛخ ًٌَ كظخس ٗ٘ؤص ك٢ هِزٜخ ٓ٘خػَ ر٣َجش ٝ طَؿٞ إٔ ٣زخىُٜخ 
كخٍٜٓخ حُٔ٘خػَ ُظؼ٤ٖ أك٠ِ حُٔـخَٓحص ٝ طيهَ ػخُْ حُلٌخ٣خص 

ٝ طو٘خٛخ ًٌَ كظخس ِٓظِٓش ١خَٛس حُوِذ ٤ِٓٔش حُط٣ٞش، ... حَُٝٓخ٤ٔٗش
طَهذ هللا ك٢ أػٔخُٜخ ٝ طو٠٘ حَُُِ إ ٢ٛ حٓظِٔٔض ُِظ٤خٍ ح١ٌُ 

... ٣ٔلزٜخ ا٤ُٚ ٓوخ١زٜخ
 

ٝ ً٘ض ٖٓ ٓخػي٢ٗ ٫طوخً ... أٗض ً٘ض ٗوطش طلٍٞ ك٢ ك٤خط٢... ـ ٍح٣ٝش
ٝ ُٔض أرخُؾ إ هِض أ٢٘ٗ ػيص ! أؿَٔ هَحٍ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣ظوٌٙ اٗٔخٕ

ً٘ض أٍٝ ٖٓ ... ا٠ُ حُل٤خس ٖٓ ؿي٣ي ٝ ػَكض أؿَٔ حُٔؼخ٢ٗ رل٠ِي
ٝ أط٠٘ٔ إٔ ط٢ِ٠ ... حٓظوز٢ِ٘ ػ٠ِ ح٠ُلش رؼي ١ٍٞ ٜٓخٍػظ٢ ٨ُٓٞحؽ

... ا٠ُ ح٧ري... ا٠ُ ؿخٗز٢



 
ًخٗض ٓوخٝٓش ٍح٣ٝش ط٠ؼق أًؼَ كؤًؼَ ٝ ٍأ٣ض ػزخٍحطٜخ ط٘ٔخد ػ٠ِ ٝؿ٘ظ٤ٜخ 

حهظَرض ٜٓ٘خ ٝ . ك٢ ٛيٝء، ٝ حُ٘ظَس حُلخُٔش حٌَُٔ٘ٔس ٫ طلخٍم ػ٤٘٤ٜخ
كخٍطـلض ٝ ٢ٛ ط٠غ ٍأٜٓخ ػ٠ِ ًظل٢ ٝ ... أكطض ًظل٤ٜخ رٌٍحػ٢

: طٔظِْٔ ُيٓٞػٜخ ٝ ٢ٛ طٜظق ك٢ ك٤َس
ـ ٓخًح أكؼَ ٣خ َٓحّ؟؟ 

 
: حرظٔٔض ٝ أٗخ أٍرض ػ٠ِ ٍأٜٓخ ك٢ ك٘خٕ 

ٝ ٛخ هي ... ـ ُٔخًح حُزٌخء ٣خ كز٤زظ٢؟ ً٘ض ط٤ٌٖ٘ ك٢ ٓ٘خػَٙ طـخٛي
رو٢ ػ٤ِي إٔ طل٢ٔٔ أَٓى رؼي ِٜٓش ٖٓ حُظل٤ٌَ، ٝ طوز٣َٚ ك٢ ! طؤًيص

! ٤ُْ ك٢ ح٧َٓ أ٣ش ٓؼ٠ِش... ح٧ػ٘خء رليٝى حُؼ٬هش ك٢ حُٔٔظوزَ
 

: ُْ ٣زي ػ٠ِ ٍح٣ٝش ح٫هظ٘خع كوي ًخٕ ٛ٘خُي أَٓ آهَ ٣ئٍهٜخ 
َٛ ٤ٜٔٗخ كؼ٬؟ َٛ طـ٤َ ٖٓ ... اٜٗخ ٫ُحُض ٓظؼِوش رٚ... ـ ٝ ٌُٖ ٓخٍس

ٗخك٤ظٜخ كـؤس؟ ٝ ٓخًح ُٞ أِٓٔض؟ ػْ ٛٞ طؼِن ر٢ ٢٘ٗ٧ ٓخػيطٚ ػ٠ِ 
ٓخ ٣ي٢٘٣ٍ أٗٚ ٣َ٣ي٢ٗ أٗخ رخٌُحص ٝ ... حُظؼَف ػ٠ِ ح٬ٓ٩ّ كظ٠ أِْٓ

! ٤ُْ أ١ كظخس أهَٟ هي طوّٞ ٓؼٚ ر٘لْ ح٢ُ٘ء؟
 

: حطٔؼض حرظٔخٓظ٢ ٝ أٗخ أهٍٞ 
ٝ ٓخًح إ ًخٗض أ١ كظخس أهَٟ ٢ٛ ٖٓ ٓٔؼظٚ ٖٓ هزَ ك٢ ... ـ ٤١ذ

ٝ ٓخًح إ ًخٕ ٗخد ... حٌُٔظزش ٣ظليع ػٖ ح٤ُٔٔل٤ش ٝ ًٛزض ُظ٘خه٘ٚ
آهَ ؿ٤َ كٔخّ ٛٞ ٖٓ طلطٖ ُلٞحٍٗخ ٝ طيهَ؟ ُٔخ ً٘ض طؼَكض ػ٠ِ 

طِي أٓزخد ٖٓ ػ٘ي هللا ٣ٔوَٛخ !!! كٔخّ ٝ ٫ ًخٕ طويّ ُوطزظ٢
أٓخ رو٤ش ح٧ٓجِش ! ٓخ كَٜ هي كَٜ... ك٬ طلظ٢َٟ حُٔٔظل٤َ! ُؼزخىٙ

ػ٤ِي إٔ ط٢ٌٗٞ ٝحٟلش ٓؼٚ ٝ ! كِٔض أٗخ ٖٓ ٢ٌ٘٘ٔ٣ ح٩ؿخرش ػٜ٘خ
... ػْ حٓظو١َ٤ هللا... ط٠ؼ٢ أٓخٓٚ ًَ طٔخإ٫طي ٝ ٌٗٞى

 
كيكؼظٜخ ك٢ ٍكن . ٓٔلض ٍح٣ٝش ىٓٞػٜخ رظخَٛ ًلٜخ ٝ حرظٔٔض ك٢ طَىى

: ٝ أٗخ أهٍٞ 
! هزَ إٔ ٣٘لي ٛزَٙ... أؿ٤ز٤ٚ رَٔػش... ـ ٝ ح٥ٕ ٤ٛخ

 
ٝ هي ؿطض ! حُظلظض ا٠ُ حُ٘خٗش كظلط٘خ ا٠ُ أٗٚ ُْ ٣ظٞهق ػٖ ح٬ٌُّ

: ٍٓخثِٚ حُٜللش 
ٍرٔخ ٣زيٝ ُي ٢ٓ٬ً ؿ٤َ ٓ٘طو٢، أٝ أ٢٘ٗ أكْ ػخ١لش ػخرَس أٝ ... ـ ٍح٣ٝش

! ٝ ٌُٖ ٫ ًَ ٌٛح ؿ٤َ ٛل٤ق... ػَكخٗخ رخُـ٤َٔ، أٝ ٍؿزش ٢٘ٓ َُى ٓؼَٝكي



ٝ هي ... كؤٗخ كٌَص ًؼ٤َح ك٢ حُٟٔٞٞع ٌٓ٘ ٗ٘ؤ ك٢ ٗل٢ٔ ًحى ح٩كٔخّ
اٟخكش ا٠ُ طي٣ٜ٘خ ٝ ... ٝؿيص أٗي رخُلؼَ ح٩ٗٔخٗش حُظ٢ أرلغ ػٜ٘خ

حُظِحٜٓخ، ٝحػ٤ش ٝ ٍه٤وش، َٓٛلش ح٩كٔخّ، ٝ طٜظْ ٫٥ّ ح٥ه٣َٖ ٝ 
ْٜٓٞٔٛ ...

 ...
ٝ ٓخٍس، ٓخًح ًخٗض رخُ٘ٔزش ا٤ُي؟ ٝ ٖٓ كوي : ـ أػِْ أٗي هي طظٔخء٤ُٖ 

ٓخٍس ٢ٛ ٍك٤وش ىٍد، ... ٝ ٖٓ ٝحؿز٢ إٔ أؿ٤زي... إٔ طظٔخء٢ُ
ٍرٔخ ُْ طٌٖ ح٩ٗٔخٗش حُظ٢ أ٣ٍي، ... ٗخًٍظ٢٘ ١ٔٞكخط٢ ك٢ َٓكِش ٓؼ٤٘ش

ٝ ٍرٔخ ُْ أًٖ أٝحكوٜخ ك٢ حٌُؼ٤َ ٖٓ طَٜكخطٜخ، ٌُٜ٘خ ًخٗض ٢ُ ه٤َ ػٕٞ 
ٝ ًخٗض ٢ٛ ٟٖٔ ٓـٔٞػش ... ك٢ َٓكِش ٛؼزش كخٍ ٓـ٤ج٢ ا٠ُ رِيًْ

ٖٓ ح٧ٛيهخء ح٣ٌُٖ هللٞح ػ٢٘ ًؼ٤َح، ٝ رلٌْ ٝكيس حُي٣ٖ كبٗ٘خ طوَر٘خ ٖٓ 
ًخٗض ... ػْ كيػظ٢٘ ػٖ ح٫ٍطزخ١ كظ٠ ٫ ط٤٠غ ١ٔٞكخط٘خ... رؼ٠٘خ رَٔػش

ٌُٖ ٣ٞٓخ رؼي ٣ّٞ، َٛص أطللع ... ٝ أٗخ ُْ أٓخٗغ ك٢ حُزيح٣ش... كظخس ؿ٣َجش
ٝ أظٖ إٔ ... ػ٠ِ طَٜكخطٜخ ٝ ٣َ١وش كٜٜٔخ ٬ُُظِحّ ٝ طؼخِٜٓخ ٓغ حُي٣ٖ

حٗلٜخُ٘خ ًخٕ حُٜ٘خ٣ش حُطز٤ؼ٤ش ُِؼ٬هش رؼي إٔ حًظ٘لض أٗ٘خ ٗ٘ظَى ك٢ 
... أٓخ حُٔؼخ٢ٗ حُؼ٤ٔوش كٌخٗض ك٢ ؿخ٣ش ح٫هظ٬ف... حُٔزخىة ظخ٣َٛخ كو٢

... ٧ٕ ح٣٩ٔخٕ ٤ُْ ُٚ ٗلْ حُطؼْ ك٢ ًَ حُوِٞد
 ...

ـ ٍح٣ٝش أٗخ آٓق إ ً٘ض أٓؼ٘ض ك٢ حُظليع ػٖ ٗل٢ٔ ٝ أٗخ كظ٠ ُْ 
... أٓؤُي إ ً٘ض َٓطزطش ر٘وٚ آهَ

 ...
َٛ طِٜي ٍٓخث٢ِ؟ ... ـ ٍح٣ٝش

 ...
ـ ٍح٣ٝش، أٗض ٛ٘خ؟ 

 ...
... ـ إ ً٘ض ٛ٘خ أٍؿٞى أؿ٤ز٢

 ...
... ـ أػِْ إٔ حُٟٔٞٞع ٓلَؽ رخُ٘ٔزش ا٤ُي

 ...
! ـ ٌُٖ إ ً٘ض أهطؤص رؼ٢ِٔ ٌٛح كؤهز٢٘٣َ رخهلل ػ٤ِي

 ...
! كو٢ ٢ًٗٞ ٣َٛلش ٓؼ٢... ـ إ ًخٕ ؿٞحري حَُكٞ ك٬ رؤّ

 ...
ـ ٍح٣ٝش؟ 

 ...



ـ َٛ أكْٜ ٖٓ ٌٛح أٗي ٫ ط٣َي٣ٖ كظ٠ حَُى ػ٢ِ؟ 
 ...

ًٔخ ط٘خث٤ٖ ... ـ ٤١ذ
 ...

... ـ آٓق إ ً٘ض طـخُٝص ٝ كيٝى١ ٝ ١ٔؼض ك٢ ػطلي ٝ ٓؼش ٛيٍى
 ...

ـ ٌَٗح ػ٠ِ ًَ ٓخ كؼِظٚ ٖٓ أؿ٢ِ 
 ...

ـ ٝكوي هللا ك٢ ٤َٔٓطي حُٔٔظوز٤ِش 
 ...

ٝ ٣ئٓل٢٘ كوخ إٔ ط٘ظ٢ٜ ػ٬هظ٘خ رٜخطٚ ... ـ ٍَٓص ؿيح رخُظؼَف ػ٤ِي
حُط٣َوش 

 ...
... ـ حُٞىحع

 
ً٘ض هي حٗظ٤ٜض ٖٓ هَحءس حَُٓخثَ حُظ٢ ًظزٜخ أػ٘خء كي٣ؼ٢ ٓغ ٍح٣ٝش ك٢ 

: ٗلْ حُٞهض ح١ٌُ حٍطٔض ك٤ٚ ٍح٣ٝش ػ٠ِ ُٞكش حُٔلخط٤ق ك٢ ُٜلش 
أٗض ٛ٘خ؟؟ ... ـ ؿخى

 
: طٜ٘يص ك٤ٖ ؿخءطٜخ ٍٓخُظٚ رَٔػش ٝ هي ػخىص ا٤ُٚ حَُٝف ٖٓ ؿي٣ي 

ـ ٍح٣ٝش؟ أ٣ٖ ً٘ض؟ أُْ طِٜي ٍٓخث٢ِ؟ 
 

... ٢ٌُ٘٘ ً٘ض أكٌَ... ـ ر٠ِ ِٝٛض
 

ٌُٜ٘خ طٌِؤص ه٬٤ِ ... ُْ ٣َى ؿخى ٝ ُزغ ك٢ حٗظظخٍ إٔ طوزَٙ ر٘ظ٤ـش طل٤ٌَٛخ
: ٝ حُظلظض ا٢ُ ٓزظٔٔش ٝ ٢ٛ طْٜٔ 

ـ ٓخًح أهٍٞ؟ 
 

! ـ ح١ِز٢ ِٜٓش ُِظل٤ٌَ
 

... حرظٔٔض ٝ ػخىص ُظوزَٙ رؤٕ ٣ِٜٜٔخ ٢ً طٔؼٖ حُظل٤ٌَ ك٢ حُٟٔٞٞع
ٝ ُْ أطٔخُي ٗل٢ٔ إٔ ... َٓكض ه٬٤ِ ٝ طو٤ِض ٍح٣ٝش ٝ هي حٍطزطض رـخى

ُْ أطو٤َ أريح كيػخ ًٌٜح ك٤ٖ ٍأ٣ض ؿخى َُِٔس ... أ١ِوض ٟلٌش ه٤َٜس
ٓؼوٍٞ؟ َٛ طٌٕٞ طِي حُٜ٘خ٣ش كوخ؟ ! ح٠ُٝ٧ ك٢ حٌُٔظزش

 



: كـؤس هطَص رزخ٢ُ ر٠غ حُظٔخإ٫ص كخُظلظض ا٠ُ ٍح٣ٝش ٝ ٛظلض 
ـ َٛ طؼِْ ػخثِظٚ رب٬ٓٓٚ؟ ٤ًق ٣ظوزِٕٞ ح٧َٓ ٣خ طَٟ؟ ٝ ٤ًق 

٤ٓظوزِٞٗي أٗض؟ 
 

: طِٜٔض ه٬٤ِ ٓظلٌَس ػْ حٓظطَىص 
ٝ ك٢ ٜٗخ٣ش ح٧َٓ، ... ـ ػْ ٫ ط٢ٔ٘ إٔ ؿخى ؿخء ُزِيٗخ ُِيٍحٓش ٝ كٔذ

٤ًق ٓظظَٜك٤ٖ؟ ٝ ٤ًق ٓظٌٕٞ ! أظ٘ٚ ٤ٓؼٞى ا٠ُ رِيٙ ٤ُٔظوَ ٛ٘خى
ك٤خطي ك٢ رِي آهَ ٝ ٓـظٔغ ٓوظِق؟ ك٬ أهل٢ ػ٤ِي أ٢٘ٗ ٓٔؼض ػٖ 

... ًؼ٤َ ٖٓ ح٣ُِـخص ر٤ٖ أٗوخٙ ٖٓ ؿ٤ٔ٘خص ٓوظِلش ٤٘ٓض رخُلَ٘
 

كوي ًخٕ ٖٓ حُٞحٟق أٜٗخ ُْ طلٌَ ك٢ ح٧َٓ ... ٗظَص ا٢ُ ٍح٣ٝش ًخُٔزٜٞطش
... ا٬١هخ
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ًخٕ ٝؿٚ ٍح٣ٝش ٗخكزخ ك٤ٖ حُظو٤ض رٜخ رؼي ٤ٓٞ٣ٖ أٓخّ ح٤ٌُِش ٝ هي ريح 
! ًخٕ ربٌٓخ٢ٗ إٔ أطٞهغ حُٔزذ... ػ٤ِٜخ أٜٗخ ُْ طْ٘ ؿ٤يح ح٤ُِِش حُٔخ٤ٟش

ك٢ٜ ًخٗض أهزَط٢٘ ػٖ ػِٜٓخ ٓلخطلش ٝحُيطٜخ ك٢ ٟٓٞٞع ؿخى ٝ ٢ٛ ٫ 
! ٝ ٓٞهق ٝحُيٛخ ٤ٌٕٓٞ أٛؼذ رخُظؤ٤ًي... طظٞهغ إٔ طَٔ حُلٌخ٣ش رُٜٔٞش

 
: ٠ًٍض ٗلٞٛخ ك٢ ُٜلش ٝ رخىٍطٜخ ٛخطلش 

٤ًق ٓخٍص ح٧ٍٓٞ؟ ... ـ ١ٔج٢٘٤٘
 

: حرظٔٔض حرظٔخٓش ٗخكزش ٝ ٛٔٔض 
أ٢ٓ طليػض ٓؼ٢ رٜيٝء ٝ طلْٜ ٌُٜ٘خ ١ِزض ! ـ ٝ ٤ًق طظٞهؼ٤ٖ إٔ ط٤َٔ

٢٘ٓ إٔ أػ٤ي حُ٘ظَ ك٢ حُٟٔٞٞع ٝ إٔ أٟغ ك٢ حػظزخ١ٍ ًَ حُٜؼٞرخص 
كٌٞٗٚ أِْٓ ... ًٔخ أٜٗخ ٤ُٔض ٝحػوش ٖٓ حُ٘وٚ... حُظ٢ ك٢ ٣َ١و٘خ

ٝ إٔ ... كي٣ؼخ ٣ـؼِٜخ طؼظوي رؤٗٚ ٍرٔخ ٣ٌٕٞ أِْٓ ٖٓ أؿ٢ِ ظخ٣َٛخ كو٢
! حُلَم ٤ٓظَٜ ك٤ٔخ رؼي

 
: ٍرظض ػ٠ِ ًظلٜخ ٓٞح٤ٓش ٝ هِض 

ـ ٌُ٘ي طؼ٤ِٖٔ إٔ ؿخى ًخٕ ٜٓظٔخ ٖٓ حُزيح٣ش رخُي٣ٖ ح٢ٓ٬ٓ٩ ٝ أٗض ُْ 
كَؿزظٚ ك٢ حُظؼَف ػ٠ِ حُي٣ٖ ٢ٛ حُظ٢ أىص رٚ ! ط٢ٌٗٞ ٟٓٞ ٝحٓطش

َْ ُْ طوز٣َٜخ؟ ! ا٠ُ حُظؼَف ػ٤ِي ٝ ٤ُْ حُؼٌْ ُ
 

: ِٛص ٍح٣ٝش ٍأٜٓخ ٗخك٤ش 
ٌُٜ٘خ ١زؼخ طَٟ إٔ ٓٞهل٢ ُٖ ٣ٌٕٞ ٓلخ٣يح ٝ أ٢٘ٗ أطَٜف ! ـ ر٠ِ أهزَطٜخ

ٝكن ػخ١لظ٢ ٝ ٤ُْ ربٌٓخ٢ٗ رخُظخ٢ُ إٔ أكٌْ ؿ٤يح ػ٠ِ ٗٞح٣خٙ ٖٓ ٍٝحء 
! ح٬ٓ٩ّ

 
: طٜ٘يص ك٢ أ٠ٓ ػْ حٓظطَىص 

ـ ٝ ٤ُٔض طِي حٌُِٔ٘ش حُٞك٤يس ك٢ٜ أهٌص طٔؤ٢ُ٘ ػٖ ػخثِظٚ إ 
ٝ ك٤ٖ أهزَطٜخ رؤٕ ػخثِظٚ ... ٝ ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظوز٢ِٗٞ... ًخٗض ِٓٔٔش

٤ُٔض ٓٞحكوش ػ٠ِ ا٬ٓٓٚ أ٬ٛ ٝ إٔ أرخٙ ىٝ ًَِٓ َٓٓٞم ر٤ٖ ٍؿخٍ 
ً٘ض أ٣ٍي ! حُي٣ٖ ك٢ رِيٙ، أٝهلض حُلٞحٍ كٍٞح ٝ هخُض رؤٕ حُٟٔٞٞع ٓ٘ظٚ



ٜٓ٘خ إٔ طلْٜ كٔخ٤ٓش ٓٞهلٚ ٝ حُٜؼٞرش حُظ٢ ٣ٞحؿٜٜخ ُِؼ٤ٖ ري٣٘ٚ 
ٌُٜ٘خ ريٍ إٔ ط٘ـؼ٢٘ ػ٠ِ ٓٔخػيطٚ ػ٠ِ حُظؤهِْ رَٔػش ٝ ... حُـي٣ي

ك٤ٌق ٤ٓـي ٖٓ ٣لظ٣ٞٚ ٝ ! طؼز٤ظٚ ػ٠ِ ػو٤يطٚ طيػ٢ٗٞ ا٠ُ حُظو٢ِ ػ٘ٚ
٣ٔخٗيٙ إ ًخٕ ًَ ح٤ُِٖٔٔٔ ٤ٓظَٜكٕٞ اُحءٙ ر٘لٍٞ ٝ كٌٍ؟ 

 
: أٌٓٔض ر٤ي ٍح٣ٝش حُظ٢ ٍحكض طَطـق ٖٓ ح٫ٗلؼخٍ ٝ هِض ك٢ ٛيٝء 

كٜٞ ٍى ًَ أّ طوخف ػ٠ِ ٓٔظوزَ حر٘ظٜخ ٝ ٫ ! ـ ٫ طٔظـَر٢ ٍىٛخ ٣خ ٍح٣ٝش
رخُ٘ٔزش ا٤ُٜخ " حُٔـٍٜٞ"كـخى ٣زو٠ ! ط٣َي إٔ طِو٢ رٜخ ا٠ُ حُٔـٍٜٞ

٫ طظٞهؼ٢ ٜٓ٘خ ٓٞحكوش ٝ ! ٗظَح ُظَٝكٚ حُـخ٠ٓش ٝ ٟٝؼ٤ظٚ حُوخٛش ؿيح
ػْ ٓٞهلٜخ ٫ ٣ؼ٢٘ أٜٗخ ٟي حٗيٓخؽ ح٤ُِٖٔٔٔ حُـيى ٝ ... طَك٤زخ ٝ ك٣ٍٞخ

كٌَ ... ٌُٜ٘خ ٫ طظٍٜٞ إٔ حر٘ظٜخ ٓظٌٕٞ ٓؼ٤٘ش رخ٧َٓ... رخُؼٌْ! طؤ٤١َْٛ
ٝ ٛٞ ! ر١َ٘ إٔ ٫ ٣ٔٔ٘خ ٝ ٫ ٣ئػَ ك٢ ك٤خط٘خ... ٓخ ٣ليع كُٞ٘خ ؿ٤َٔ

ٓ٘طن ًؼ٤َ ٖٓ ح٤ُٝ٧خء إ ُْ ٗوَ ؿ٤ٔؼْٜ ك٤ٖ ٣َٕٝ هطَح ٌٓٔ٘خ ٣وظَد 
ػ٠ِ ؿخى ح٥ٕ إٔ ٣و٘ؼْٜ ... ٌُح ٫ طَطؼز٢ ٝ ط٤ؤ٢ٓ! ٖٓ كٌِحص أًزخىْٛ

! ٝ رؤ٤ِٛظٚ ُي... ر٘لٔٚ
 

: ٍكؼض ػ٤٘٤ٜخ ُظ٘ظَ ا٢ُ هخثِش 
ٝ ح٩ؿخُحص ٖٓ حُٔئًي إٔ ... ىٍحٓظٚ ح٥ٕ ك٢ كَٗٔخ! ـ ٝ أ٣ٖ ٛٞ ؿخى؟
... ا٫ اًح! كِْ ٣ؼي ُي٣ٚ ٓزذ ُِٔـ٢ء ا٠ُ رِيٗخ ح٥ٕ... ٣و٤٠ٜخ ك٢ رِيٙ

 
: طخرؼض ٌٓخٜٗخ هخثِش 

أ٤ُْ ًٌُي؟ ٫ أظ٘ٚ ٤ٓؼـِ ػٖ ا٣ـخى ... ـ ا٫ اًح ؿخء ٤ُظويّ ُوطزظي
! إ ًخٕ ٣َ٣ي ح٫ٍطزخ١ ري كوخ... حُلَٛش حُٔ٘خٓزش

 
: ٛظلض ٍح٣ٝش ٓلظـش 

ـ ٌُٖ كظ٠ ٣ظـْ٘ ػ٘خء حُٔلَ ا٠ُ ٛ٘خ كبٗٚ ك٢ كخؿش ا٠ُ ٓٞحكوش 
! أٝ ػ٠ِ ح٧هَ ط٘ـ٤غ ٢٘ٓ ٝ ط٤ٜٔي... ٓزيث٤ش

 
: ػْ أٍىكض ك٢ ٛٞص أًؼَ هلٞطخ ٝ هي ريص ػ٤ِٜخ حُل٤َس 

كؤٗخ ٗل٢ٔ ك٢ ك٤َس ... ـ ٢ٌُ٘٘ ٫ أػِْ رؼي ٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ط٤َٔ ح٧ٍٓٞ
أك٤خٗخ أهٍٞ رؤ٢٘ٗ هخىٍس ػ٠ِ حُظ٠ل٤ش، ٝ أ٢٘ٗ ٓؤًٕٞ ك٢ ! ٖٓ أ١َٓ

ٝ أك٤خٗخ أهَٟ أٍٟ ٓخ ٣٘ظظ٢َٗ ... ٓٔظٟٞ ػوظٚ ٝ أًَٔ ٓؼٚ حُٔ٘ٞحٍ
ٝ أهخف إٔ ٫ أٛٔي ٝ ٣ٌٕٞ ٤َٜٓ ػ٬هظ٘خ ... ٛؼزخ، رَ ٗي٣ي حُٜؼٞرش

! حُلَ٘
 



: ٗظَص ا٠ُ ٍح٣ٝش ك٢ حٓظـَحد 
ك٤ٌق ! ـ ٌُٖ ٣ـذ إٔ ط٢ٌٗٞ أ٫ٝ ٝحػوش ٖٓ هَحٍى ٝ ٓٔخ طَؿز٤ٖ ك٤ٚ

ػْ ٫ ٣ـذ إٔ ! ٓظو٘ؼ٤ٖ ٝحُي٣ي اًح ً٘ض أٗض ٗلٔي ٓظَىىس ٝ ٓلظخٍس؟
طط٢ِ٤ ح٧ٓي كظ٠ طو١ٍَ ك٬ ٣طٔجٖ حُ٘خد ٝ ٣ؼظوي رٔٞحكوظي، ػْ طلَٜ 

... ُٚ ٛيٓش ػ٤٘لش إ ٍك٠ض
 

: ؿطض ٍح٣ٝش ٝؿٜٜخ رٌل٤ٜخ ٝ ٢ٛ طٜظق 
! كب٢٘ٗ ُْ أْٗ حُزخٍكش ٖٓ ك١َ حُظل٤ٌَ! ـ ٫ طٜؼز٢ حُٔٔؤُش ػ٢ِ أًؼَ

ُزؼض أكيم ك٢ حُٔوق ٝ ... ٢ٌُ٘٘ ُْ أٓظطغ حُّ٘ٞ... ٤ِٛض ح٫ٓظوخٍس
ػْ أؿلٞ ك٢ ًَ َٓس ٧ٍٟ ٍٛٞح ٟزخر٤ش ... أطو٤َ حُظطٍٞحص حٌُٔٔ٘ش ُِؼ٬هش

ٝ هٔض ٌٛح حُٜزخف ٝ هي ... ٝ أٓٔغ أٛٞحطخ ٓظوطؼش ك٢ ٢ٓٞٗ حُٔظوِذ
ُٞ أ٢٘ٗ طًَض ُوِز٢ ُٓخّ ح٧ٍٓٞ ! حُٔٔؤُش ٤ُٔض ِٜٓش... طؼخظْ هِو٢

... ٝ ٌُٖ... ُٞحكوض ٌٓ٘ حُِٞٛش ح٠ُٝ٧
 

: أ١َهض ٍح٣ٝش ُِلظخص ٝ ٢ٛ طَىف ك٢ ٛٞص ك٣ِٖ 
ٝ حُوٜٚ حُظ٢ طزيٝ ُ٘خ ٓؼ٤َس ٝ ... حُل٤خس ٤ُٔض ٍٝى٣ش ىحثٔخ... ـ ٝ ٌُٖ

! ٤ِٔٓش، ٫ طٌٕٞ ؿخُزخ ًٌُي ك٤ٖ ٗؼ٤ٜ٘خ
 

: ُْ أطٔخُي ٗل٢ٔ إٔ َٛهض ك٤ٜخ ك٢ طؤ٤ٗذ 
ًؤ٢ٗ ري طٔي٣ٖ ! ٓخ ٌٛح حُظ٘خإّ ح١ٌُ كَ ري كـؤس؟! ـ ٓخ ري ٣خ كظخس؟

ًؤ٢ٗ ري طٔظؼي٣ٖ َُِكٞ ٝ ط٤ٜٗٞ٘ٚ ػ٠ِ ! ًَ حُٔزَ ٝ ط٤ُٜٖٞ ح٧َٓ؟
ًخٕ ح٧َٓ ك٢ !!! ُْ ط٢ٌٗٞ ٌٌٛح ٌٓ٘ ٤ٓٞ٣ٖ! ٗلٔي رٌٜٙ حُٔويٓخص؟

ً٘ض أٍٟ ك٤ي اػـخرخ ٝحٟلخ رٚ ! ػ٤٘٤ي ٝ ً٘ض ٝحػوش ٖٓ ٛيم ؿخى ٝ ػزخطٚ
كٔخ ح١ٌُ طـ٤َ كظ٠ ؿ٤َص ٍأ٣ي ٝ َٛص ط٣َٖ ح٧ُٞحٕ ... ٝ حهظ٘خػخ ر٘و٤ٜظٚ

أُْ ط٢ٌٗٞ أٗض ٖٓ ٗـؼ٢٘ ػ٠ِ ٜٓخٍكش كٔخّ !!! حُوخطٔش كو٢؟
رٔوخٝك٢ ٝ إٔ أػن ك٢ ٍؿخكش ػوِٚ ٝ كٖٔ طل٤ٌَٙ؟ ُْ ٫ طلؼ٤ِٖ ٗلْ 

ُْ ٫ طظ٤ًَٖ ُٚ كَٛش اه٘خع ٝحُي٣ي ر٘لٔٚ؟ ! ح٢ُ٘ء ٓغ ؿخى؟
 

: ٗظَص ا٢ُ ٍح٣ٝش ٝ هي ريص ػ٤ِٜخ ػ٬ٓخص حُظَىى 
! حُٔٔؤُش ٓوظِلش ٛ٘خ... ـ ٝ ٌُٖ ٣خ َٓحّ

 
: هخ١ؼظٜخ ك٢ ػ٘خى ٝ هِض 

ٌِٓ٘ش حُؼوش ! ٌُٜ٘خ ٗلْ حٌُِٔ٘ش! ـ ٤ُٔض ٓوظِلش ا٫ ك٢ ظخَٛٛخ
كٜٞ ٛخٍكي رَؿزظٚ ك٢ ... ٌُٖ ٣زيٝ إٔ ؿخى ٝػن ك٤ي! ك٢ حُطَف ح٥هَ

ٌُ٘ٚ حػظوي أٗي أًؼَ ... ح٫ٍطزخ١ ري ٍؿْ أٗٚ ٣ؼِْ إٔ ظَٝكٚ ٛؼزش ٗٞػخ ٓخ



ٖٓ ٤ٓويٍ ٟٝؼٚ، ٧ٗي ـ ًٔخ هخٍ ـ ً٘ض أٍٝ ٖٓ حٓظوزِٚ ػ٠ِ رَ ح٧ٓخٕ 
! رؼي َٛحع ػ٤٘ق ٓغ أٓٞحؽ ٗلٔٚ ٝ ٓـظٔؼٚ

 
ًخٗض ػ٤٘خ١ ٍح٣ٝش هي طؼِوظخ ر٢ ٝ هي ٗلذ ٝؿٜٜخ ٝ ُْ طؼِن رٌِٔش 

: كخٓظطَىص هخثِش 
ـ ٌُٖ ك٢ ٗلْ حُٞهض ٫ طؼظز١َ إٔ ٖٓ ٝحؿزي حُوزٍٞ ُٔـَى أٗٚ ٝػن ري 

... ٣ـذ إٔ ط٢ٌٗٞ ٓوظ٘ؼش طٔخٓخ رخُ٘وٚ! ٝ ٣ؼِن ػ٤ِي آٓخ٫ ًز٤َس
كبٕ ُْ طٌٖ ُي٣ي ٓئحهٌحص ٖٓ طِي ... ٝ ر٘و٤ٜظٚ... رؤه٬هٚ ٝ ى٣٘ٚ

كخ٧كَٟ إٔ طظ٢ًَ ُٚ حُلَٛش ٢ً ٣ظويّ ... حُ٘خك٤ش ك٢ حُٞهض حُلخ٢ُ
ٝ هللا ُٖ ... أٓخ أٗض كٞح٢ِٛ حٓظوخٍطي... ا٤ُي ٝ ٣ٌٕٞ ُٚ كي٣غ ٓغ ٝحُيى

! ٣و٤زي
 

ٝ ريح ػ٤ِٜخ حُظلٌَ، ػْ ٍكؼض ٍأٜٓخ ُظوٍٞ ... ِٛص ٍح٣ٝش ٍأٜٓخ ك٢ طلْٜ
: رخهظ٠خد 
... ٓؤكٌَ ك٢ ح٧َٓ... ـ كٖٔ

 
 

ًخٗض ٓٔظـَهش ك٢ ... طٞحَٛ َٓكخٕ ٍح٣ٝش ٤١ِش ح٤ُّٞ ك٢ ح٤ٌُِش
َٛ ٓظوَؽ ! ًؤٜٗخ أهٌص ٤ٜٗلظ٢ رؼيّ حُظؤه٤َ رٔؼ٘خٛخ حُلَك٢. حُظل٤ٌَ

! روَحٍ ٣َٓغ؟ ح٤ُّٞ؟
 

ٝ أ٤ٛٝظٜخ رؤٕ ٫ طَٛن ... طًَظٜخ ك٢ حُٔلظَم حُٔؼظخى ك٤غ ط٘لَٜ ١َه٘خ
! ٌُٜ٘خ ُْ طٌٖ ًَِٓس ٓؼ٢... ٗلٜٔخ ًؼ٤َح رخُظل٤ٌَ ٝ إٔ طظًَٞ ػ٠ِ هللا

... ُوي ٤ٓطَ حُٟٔٞٞع ػ٠ِ ػوِٜخ ٝ ُْ طؼي طَٟ ٤ٗجخ ٓٞحٙ
 

ٍؿْ أ٢٘ٗ ُْ أًٖ ٓؼ٤٘ش ... ُزؼض أكٌَ ك٢ ٌِٓ٘ش ٍح٣ٝش ١ٞحٍ حَُٜٔس
ك٤ٌق ! رخ٧َٓ ا٫ أ٢٘ٗ ُْ أًٖ أٓظط٤غ حٍُٞٛٞ ا٠ُ هَحٍ ػو٢ٗ٬ ٤ِْٓ

! رَح٣ٝش ح٤ٌُٔٔ٘ش
 

ً٘ض أْٛ رخُوِٞى ا٠ُ حُّ٘ٞ ك٤ٖ ِٝٛظ٢٘ ٍٓخُش ه٤َٜس ػ٠ِ ٛخطل٢ 
ٓخٍػض روَحءطٜخ ك٢ ُٜلش ػْ حٍطٔٔض ػ٠ِ ! اٜٗخ ٖٓ ٍح٣ٝش. حُـٞحٍ

: ٗلظ٢ حرظٔخٓش ٓ٘لوش ٝ أٗخ أػ٤ي هَحءس حَُٓخُش 
٫ كخثيس ! اه٘خع ٝحُي١ ٗزٚ ٓٔظل٤َ... رخَُكٞ... ُوي أٍِٓض ا٤ُٚ ٍى١ ))

( (ٖٓ طـ٤٘ٔٚ حُؼ٘خء ٝ رؼغ أَٓ ًخًد ك٢ ٗلٔٚ
 



ٍرٔخ ُْ أطٍٜٞ إٔ ط٘ظ٢ٜ حُوٜش ... ً٘ض أكْ ك٢ ىحه٢ِ رؤٜٗخ طَٔػض
ريح٣ش ٖٓ حٛظٔخٓٚ ... رظِي حُزٔخ١ش رؼي إٔ ٍأ٣ض ٛؼٞرخص ًؼ٤َس طظٜخٟٝ

... رخ٬ٓ٩ّ، ػْ ا٬ٓٓٚ ػْ هطؼٚ حُؼ٬هش ٓغ هط٤زظٚ حُٔخروش
 

ٝ طؼط٢ ؿخى حُلَٛش كظ٠ ... ٍرٔخ ًخٕ ػ٤ِٜخ إٔ طؼط٢ ٗلٜٔخ حُلَٛش
... ٣ؼزض ٝؿٞىٙ ٝ حٓظلوخهٚ ُؼوظٜخ

٢ٌُ٘٘ ُْ أِٓي إٔ أطْٜ ٍح٣ٝش رخ٫ِٜٗح٤ٓش أٝ حُِٔز٤ش ٢٘ٗ٧ ٝحػوش ٖٓ إٔ 
 ...حُوَحٍ ًخٕ ٛؼزخ ػ٤ِٜخ ٢ٛ ح٧هَٟ
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ً٘ض أػِْ حُٔزذ، ٢ٌُ٘٘ ُْ ... ًخٗض ٍح٣ٝش ٌٓظجزش ك٣ِ٘ش ١ٞحٍ ح٧ٓزٞع
كوي ًخٕ هَحٍٛخ ٝ ػ٤ِٜخ ح٥ٕ إٔ طظلَٔ ٓٔئ٤ُٝظٚ . أٓظطغ ٓٞحٓخطٜخ

... ًخِٓش ٝ ط٢َٓ رخُٔخ٢ٟ ٍٝحء ظَٜٛخ
 

. ًخٗض حُٔلخَٟس ػ٠ِ ٝٗي حُزيء، ٝ ً٘ض أطوٌ ٌٓخ٢ٗ ػ٠ِ حُٔيٍؽ
حٗظزٜض ا٠ُ كظخط٤ٖ ؿِٔظخ أٓخٓ٘خ ٝ هي ٍحكظخ ك٢ ٟلي هخكض ٓظٞحَٛ، ػْ 

: ٓٔؼض اكيحٛٔخ طْٜٔ ك٢ ُٜلش 
ٝ ٓخًح كَٜ ك٤ٔخ رؼي؟ ... ـ ٛخ

 
: كَىص ح٧هَٟ ٝ ٢ٛ ط٤ٔطَ ػ٠ِ ٟلٌٜخ رٜؼٞرش 

كظِي ًخٗض ... ـ ٝ ٓخًح طظ٤ٖ٘؟ رخُطزغ طًَظٚ رؼي إٔ ؿؼِظٚ ٣ظؼِن رٜخ
ٝ ٫ أٗي إٔ ٍٛخٗخ ٓخ ًخٕ ر٤ٜ٘خ ٝ ر٤ٖ ٛي٣وظٜخ ػ٠ِ ! هطظٜخ ٖٓ حُزيح٣ش

! ح٣٩وخع رٚ
 

: ٜٗوض ح٧هَٟ ٝ ٢ٛ طٜظق 
حُلو٤وش ! رؼي ًَ حُظ٘خ٫ُص حُظ٢ أهيّ ػ٤ِٜخ ٖٓ أؿَ اٍٟخثٜخ؟! ـ حُِج٤ٔش

... ُوي ىٛ٘ض ك٤ٖ ػِٔض أٗٚ رخُلؼَ ٗلٌ ًَ ١ِزخطٜخ حُـ٣َزش طِي
 

: ٛظلض ٍح٣ٝش ك٢ ٤ٟن 
! ٣ـذ إٔ أهَؽ... ـ ُْ أػي أطلَٔ

 
ؿٔؼض أىٝحطٜخ رَٔػش ٝ كِٔظٜخ ػ٠ِ ًٍحػٜخ ػْ هَؿض ػ٠ِ ػـَ ٖٓ 

! حُوخػش
 

طَىىص ٗظَحط٢ ر٤ٖ حُٔلخَٟ ح١ٌُ ىهَ حُوخػش ُِظٞ ٝ ر٤ٖ ٍح٣ٝش حُظ٢ 
... هَؿض ىٕٝ ٓخرن اٌٗحٍ، ٝ ُْ أىٍ ٓخ ٣ظٞؿذ ػ٢ِ كؼِٚ

ٌُٖ ك٤َط٢ ُْ طيّ ًؼ٤َح، اً حهظَد ٢٘ٓ ٗخد َٝٛ ٓظؤهَح ٝ حٓظؤًٕ ك٢ 
كؤكٔلض ُٚ حُط٣َن ٝ هَؿض رَٔػش ػ٠ِ اػَ ... حُـِّٞ ا٠ُ ؿخٗز٢

... ٍح٣ٝش
 



 
طِلظض ك٢ُٞ ُِلظخص ك٤ٖ ٝؿيص ٗل٢ٔ ك٢ حُٔخكش حُظ٢ أهلَص طو٣َزخ 

ً٘ض أرلغ ػٖ . ا٫ ٖٓ ػيى ه٤َِ ٖٓ حُطِزش حُٔظوِل٤ٖ ػٖ ٓلخَٟحطْٜ
ظِِض . ٍح٣ٝش حُظ٢ هَؿض ًخُْٜٔ كِْ أطٌٖٔ ٖٓ حُِلخم رٜخ ك٢ حُل٤ٖ

٠ًٍض ٗلٞ حَُٔ٘د حُؼخّ، ! أؿ٤َ ر١َٜ ُزؼٞ حُٞهض ٝ ٫ أػَ َُح٣ٝش
! ٫ كخثيس... ػْ ٗخك٤ش ىٍٝحص ح٤ُٔخٙ... حٌُٔظزش حُؼ٤ٓٞٔش

أ٣ٖ طٌٕٞ هي ... ػيص ا٠ُ حُٔخكش ٝ أٗخ أػوي كخؿز٢ طٔخإ٫ ٝ ىٛ٘ش
ٝ ... حهظلض طِي حُلظخس؟؟ ُْ ٣زن ا٫ ٓٞهق ح٤ُٔخٍحص ُْ أرلغ ك٤ٚ رؼي

ٍؿْ أ٢٘ٗ أػِْ ؿ٤يح إٔ ٍح٣ٝش ٤ُْ ُي٣ٜخ ٤ٓخٍس ا٫ أ٢٘ٗ طٞؿٜض ا٠ُ 
ٓغ أٗ٘خ ... ٛ٘خُي ًلَ أه٤َ ٤ُْ رؼي كَ ا٫ إٔ طٌٕٞ ؿخىٍص ح٤ٌُِش طٔخٓخ

! ٫ ِٗحٍ ك٢ أٍٝ حُٜ٘خٍ
 

ٝ ُ٘ي ٓخ ىٛ٘ض ك٤ٖ ُٔلض ٍح٣ٝش ػٖ رؼي طـِْ ػ٠ِ ٓوؼي كـ١َ 
ك٢ آهَ حُٔٞهق ٝ هي أٓ٘يص ٍأٜٓخ ا٠ُ حُـيحٍ حُوِل٢، ٓـ٠ٔش حُؼ٤٘٤ٖ 

. حهظَرض ٜٓ٘خ ك٢ ٛيٝء ٝ ؿِٔض ا٠ُ ؿخٗزٜخ... ك٢ اػ٤خء ٝحٟق
: حٗظزٜض ا٠ُ كل٤ق ػٞر٢ كوخُض ىٕٝ إٔ طلظق ػ٤٘٤ٜخ 

... ٝؿيط٢٘ إً... ـ آٙ
 

: حرظٔٔض ٝ هِض ٓيحػزش 
ٝ َٛ طظ٤ٖ٘ رؤٗي هخىٍس ػ٠ِ ح٫هظلخء ٝ حَُٜد ٢٘ٓ؟؟ ... ـ ٣خ ٬ّٓ

 
: حرظٔٔض ريٍٝٛخ ٝ ٢ٛ طؼظيٍ ك٢ ؿِٔظٜخ ٝ طِظلض ا٢ُ 

! ٝ أٗض ط٢٘٘٤ُٓ٬ ًظ٢ِ... ٝ ٤ًق ٢ُ إٔ أَٛد ٓ٘ي... ـ ١زؼخ ١زؼخ
 

: ىكؼظٜخ ىكؼش هل٤لش ٓظٜ٘ؼش حُـ٤ع ٝ هِض 
٬ٛ أهزَط٢٘ ٓخ ح١ٌُ ٠٣خ٣وي؟ ... ٛخ هي كَٓظ٢٘ ٖٓ حُٔلخَٟس... ـ ٝ ح٥ٕ

 
: ُْ أؿي ٜٓ٘خ ا٫ ٛٔظخ ٝ ا١َحهخ كظخرؼض 

َٛ أٗخ ... ـ أػِْ إٔ كي٣غ ط٤٘ي حُلظخط٤ٖ أػخٍ ك٢ ٗلٔي أ٤ٗخء ٝ أ٤ٗخء
ٓوطجش؟ 

 
: ٍىص ٓظـخِٛش ٢ٓ٬ً 

... ـ ً٘ض ك٢ كخؿش ا٠ُ رؼٞ حُٜيٝء ٝ كٔذ
 

: ٢ٌُ٘٘ ٝحِٛض ك٢ طؤ٤ًي 



ٌُ٘ي ٣خ ٍح٣ٝش ُْ طلؼ٢ِ ٓغ ؿخى ... ـ ٍرٔخ ظ٘٘ض ٓخ طو٫ٞٗٚ ٣٘طزن ػ٤ِي
كؤٗض ُْ طِن ر٘زخري ٗلٞٙ ٝ ُْ طلخ٢ُٝ ! ٤ٗجخ ٓٔخ ًخٗظخ طظليػخٕ ػ٘ٚ

ٝ هَحٍى رخَُكٞ ًخٕ ػٖ حهظ٘خع رؤٗٚ ٫ أَٓ ك٢ ٗـخف ... ٗيٙ ا٤ُي
أ٤ُْ ًٌُي؟ اٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٖٓ رخد حُِٜٞ رٔ٘خػَٙ أٝ حُظ٬ػذ ... ػ٬هظٌٔخ

... رٚ
 

: كـؤس هخ١ؼظ٢٘ ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طٜظق 
ـ ُٔخًح ُْ ٣ؼخٝى حُٔلخُٝش ٣خ َٓحّ؟ ُٔخًح؟؟ ُٞ ًخٕ ٓظؼِوخ ر٢ كوخ ٓخ ًخٕ 

! ٤٤ُؤّ ٖٓ حُٔلخُٝش ح٠ُٝ٧ ٝ ٣ظو٠ِ ػ٢٘ رُٜٔٞش
 

: ططِؼض ا٤ُٜخ ك٢ ىٛ٘ش ٝ هِض ك٢ ك٤َس 
ٝ حرظؼخىٙ حُٜ٘خث٢ ٝ طٞهلٚ ػٖ َٓحِٓظي ٓخ ! أٗض ٍك٠ظٚ ٣خ ٍح٣ٝش... ـ ٍح٣ٝش

كٜٞ ٫ ٣َ٣ي إٔ ٣لَٝ ػ٤ِي ٗلٔٚ ٝ ٫ إٔ ٢ٔ٣ء ... ٛٞ ا٫ حكظَحّ ُوَحٍى
! ا٤ُي رؼي إٔ ٓيىص ا٤ُٚ ٣ي حُٔٔخػيس

 
: أٗخكض رٞؿٜٜخ ٝ ٛٔٔض ك٢ هـَ ٝ طَىى 

ٝ ٣لخٍٝ اه٘خػ٢ رؤٗٚ حُ٘وٚ ... ـ ٢ٌُ٘٘ ً٘ض أطٞهغ إٔ ٣لْٜ أٓزخر٢
ٝ أٗٚ هخىٍ ػ٠ِ طلَٔ ٓٔئ٤ُٝش حُٟٞغ ٝ ا٣ـخى حُلَ ... حُٔ٘خٓذ

... حُٔ٘خٓذ ُٚ
 

: هخ١ؼظٜخ ٝ أٗخ أطٔخُي ٗل٢ٔ كظ٠ ٫ أكظي ك٢ ٝؿٜٜخ 
رَ ُْ طؼطٚ كَٛش أ٬ٛ ٝ ُْ ! أٗض أظَٜص ُٚ رؤٗي ٫ طؼو٤ٖ ك٤ٚ! ـ ٍح٣ٝش

ك٤ٖ ٤ِ١ض ٢٘ٓ إٔ أػط٢ كَٛش ... َٛ ط٣ًٌَٖ! طٜخٍك٤ٚ رٔوخٝكي
ُلٔخّ ٝ إٔ ٫ أٍكٞ ر٘خء ػ٠ِ ٓوخٝك٢ حُ٘و٤ٜش ٝ كٔذ؟ أ٣ٖ ًحى 

ح٬ٌُّ ح٥ٕ؟ 
 

: طؤكلض ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طٜظق ك٢ ٣ؤّ 
... هِض ُي ٓخثش َٓس ح٧َٓ ٓوظِق ٛ٘خ... ـ َٓحّ

 
: هخ١ؼظٜخ ٓـيىح ٝ أٗخ أهٍٞ ك٢ ٛيٝء أًزَ 

ٌُٖ ٬ً ٓ٘خ ٣ِٔي حُٜ٘خثق حُٔ٘خٓزش ٤ُويٜٓخ ... ـ ٤ُْ ٓوظِلخ ٣خ ػ٣ِِط٢
ٌُٖ ك٤ٖ طٜزق حٌُِٔ٘ش هخٛش رٚ كبٕ ٟٝؼٚ ىحثٔخ ٓوظِق، ٝ . ُـ٤َٙ

ٌِٓ٘ظٚ ٗخىٍس حُٞؿٞى ٝ حُٔؼٞهخص أٓخٓٚ ٫ كيٝى ُٜخ، ٝ ٓخ ٖٓ أكي ٣ٌٔ٘ٚ 
إٔ ٣لْٜ ٓخ ٣َٔ رٚ، ٝ ًَ ح٧رٞحد ٓـِوش ك٢ ٝؿٜٚ، ٝ حُؼخُْ ًِٚ ٫ 

... ٣ٔظٞػذ ىٍؿش ػٌحرٚ ٝ



 
هخ١ؼظ٢٘ ٍح٣ٝش ٛخطٚ حَُٔس ٝ ٢ٛ طٔٔي رٌٍحػ٢ حُظ٢ ً٘ض أكًَٜخ ك٢ 

كًَش َٓٔك٤ش ٗخٍكش ٓيٟ طلَى حٌُِٔ٘ش حُ٘و٤ٜش ك٢ ٗظَ 
... ٛخكزٜخ

... كٜٔض... ـ ًل٠، ًل٠
 

: حرظٔٔض ٝ أٗخ أهٍٞ 
أٗخ أ٠٣خ ك٤ٖ ٍك٠ض كٔخّ ك٢ حَُٔس ح٠ُٝ٧ ... ًِ٘خ ٌٌٛح... ـ ٫ طوِو٢

ٌُ٘ي ً٘ض ط٤ٌِٖٔ ٍإ٣ش أٟٝق ٖٓ ... ً٘ض أٍٟ حُٔٔؤُش ٖٓ ٗلْ حُِح٣ٝش
... ٍإ٣ظ٢

 
: حُظوض ػ٤ٞٗ٘خ ُزَٛش ه٤َٜس كظخرؼض ٗخٍكش 

٧ٕ ػوظي ًخٗض ٜٓظِس، ... ـ ٢ٌُ٘٘ ُْ أِٓي ٍإ٣ش ٝحٟلش ُؼ٬هظي ٓغ ؿخى
رَ ػوظي ك٢ ... ٤ُْ ك٢ هيٍس ؿخى ػ٠ِ اه٘خع حُؼخُْ رٔٔؤُش حٍطزخ١ٌٔخ

ؿخى ٗلٔٚ، ك٢ ٬ٓءٓظٚ ُي، أٝ ٍرٔخ ك٢ ١خهش طلِٔي أٗض ٖٓ أؿَ اٗـخف 
ٝ ُٔخ ٝؿيص أٗي ؿ٤َ ٓظؤًيس ٖٓ ٓٞهلي ُْ أٓظطغ ! حُؼ٬هش ًخٗض ٜٓظِس

... إٔ أٟٝق أٓخٓي حَُإ٣ش ٧ٗي ُْ طظ٢ًَ ٢ُ ر٤ٜٜخ أٛظي١ رٚ
 

ًخٕ حَُ٘ٝى رخى٣خ ك٢ ػ٢٘٤ ٍح٣ٝش، ٝ أه٤َح حٗلَؿض ٗلظخٛخ ػٖ ط٤ٜ٘يس 
: ٣ٞ١ِش ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ أ٠ٓ 

ـ َٛ طَحٙ ػخى ا٤ُٜخ؟ 
 

: ٍرظض ػ٠ِ ًظلٜخ ك٢ ػظخد ٝ أٗخ أهٍٞ 
أٗض طؼ٤ِٖٔ أٗٚ ُْ ٣ظًَٜخ ! ـ َٛ ط٣َٖ ٤ًق ط٤ٔج٤ٖ حُظٖ رٚ ٖٓ ؿي٣ي؟

... رَ ٖٓ أؿَ ح٬ٓ٩ّ، ٝ ٖٓ أؿَ إٔ ٣ـي ٗلٔٚ رؼ٤يح ػٜ٘خ... ٖٓ أؿِي
ا٫ إ ًخٗض أِٓٔض ٝ ؿ٤َص ... ٝ أٗٚ ُٖ ٣ؼٞى ا٤ُٜخ ُٔـَى أٗي ٍك٠ظٚ

! ٝ هللا ٣ٜي١ ٖٓ ٣٘خء... ٣َ١وش طل٤ٌَٛخ ك٢ حُلظَس حُو٤َٜس حُٔخ٤ٟش
ٌُ٘ي طٔظ٣َٖٔ ك٢ حُ٘ظَ ا٠ُ حُٔٔؤُش ًؤٜٗخ ٌِٓ٘ش ح٬ٌُ٘ٔص حُظ٢ 

رَ إٔ حُٔوَؽ حُٞك٤ي ٛٞ إٔ ٣ظَحؿغ ؿخى ػٖ ٓٞهلٚ أٝ إٔ ... ٤ُْ ُٜخ كَ
ط٣َي٣ٖ ! ٣و٤ذ ظ٘ي ك٤ٚ كظ٠ ٣ـي ٤َٟٔى حُلـش حُٔو٘ؼش ُِظ٤ِْٔ

ٍأ٢٣؟ 
 

: ٗظَص ا٢ُ ك٢ ُٜلش ٝ ٛظلض 
! ٓخًح ط٘ظظ٣َٖ؟! ـ ١زؼخ أ٣ٍي ٍأ٣ي

 



: حرظٔٔض ٝ أٗخ أٝحَٛ 
كخُظَىى ح١ٌُ أٗض ك٤ٚ ٣ؼزض أٗي ُْ ط٢ٔ٘ ! ـ ً٘ض أٗظظَ إٔ ططِز٤ٚ

٧ٗي ؿ٤َ ٓوظ٘ؼش أ٬ٛ رخُوَحٍ ح١ٌُ ... ٝ ُٖ ط٤ٔ٘ٚ رُٜٔٞش... حُٟٔٞٞع
... أٝ ٍرٔخ ُْ طل٢ٔ رخَُحكش رؼي ح٫ٓظوخٍس ٖٓ ؿي٣ي! حطوٌطٚ

 
: ِٛص ٍأٜٓخ ٓٞحكوش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

ـ ٛيه٢٘٤، ٍؿْ أ٢٘ٗ أ٤ٜٗض حُٟٔٞٞع، كب٢٘ٗ ٝحظزض ػ٠ِ ح٫ٓظوخٍس ٝ 
أٗخ أىػٞ هللا إٔ ٣ٜي٢٘٣ ا٠ُ ٓز٤َ ا٬ٛف هطج٢ إ ً٘ض حطوٌص حُوَحٍ 

... حُوطؤ
 

... ٝ ح٥ٕ ٓخ ٣ٌٔ٘ٚ كؼِٚ ٛٞ حُيػخء ٝ ح٫ٓظوخٍس رؼٔن ٝ ه٘ٞع... ـ ٤١ذ
ك٤ٖ طٜزل٤ٖ ٓظؤًيس ٖٓ ٓٞهلي . كظ٠ طوَؿ٢ ٖٓ حُل٤َس حُظ٢ أٗض ك٤ٜخ

! طـخٙ ؿخى ٤ٌٕٓٞ ر٤٘٘خ كي٣غ آهَ
 

: طَىىص ٍح٣ٝش ُِلظخص هزَ إٔ طٜظق 
! ـ أٛزلض ٓظؤًيس ٖٓ ٓٞهل٢

 
: حطٔؼض ػ٤٘خ١ ىٛ٘ش ٝ إٔ أٍَٓ ٟلٌش ه٤َٜس 

! ـ رٜخطٚ حَُٔػش
 

! ُوي ٗيٓض ػ٠ِ طَٔػ٢، ٢ٌُ٘٘ ٫ أى١ٍ ٤ًق أطَٜف... ـ َٓحّ، أٗخ ؿخىس
 

: ػْ ٓخُض ٗل١ٞ ك٢ طٔخإٍ 
ـ أ٫ ٣ِحٍ ػ٠ِ حطٜخٍ ٓغ كٔخّ؟ 

 
: ُِٛص ًظل٢ ٝ ٍكؼض ًل٢ أٓخٜٓخ ًخُٔظْٜ ٣٘ل٢ اىحٗظٚ 

كوي أػط٤ض ػ٘ٞحٗٚ ُيح٤ُش كظ٠ طِٔٔٚ ! ـ ٝ ٤ًق ٢ُ إٔ أػِْ ٣خ كز٤زظ٢
ُٚ ًٔخ ١ِزض ٢٘ٓ، ٝ َٗكض ُٜخ ىٕٝ آٜخد رؤٗٚ أِْٓ ٓئهَح ٝ ك٢ 

ٝ ٖٓ ٣ٜٞٓخ ُْ أػي ُٔئحُٜخ ! ٝ كو٢... كخؿش ا٠ُ ٖٓ ٣وق ا٠ُ ؿخٗزٚ
! كظ٠ ٫ ط٘ي ك٢ ح٧َٓ

 
: ريح ػ٠ِ ٍح٣ٝش حُظل٤ٌَ حُؼ٤ٔن ٝ ٢ٛ طظٔظْ ك٢ هلٞص 

ـ َٛ طَحٙ ٣ل٢٠ ا٠ُ كٔخّ ر٢٘ء ٓخ ػٖ ػ٬هظ٘خ؟ 
 

: َٜٗطٜخ ر٘يس ٛخطٚ حَُٔس 



٤ًق ُٚ إٔ ٣ظليع ػٖ ػ٬هظٌٔخ ٓغ ! ػو٢ ك٤ٚ ٝ ُٞ َُٔس ٝحكيس! ـ ٍح٣ٝش
إ ًخٕ ! ٗوٚ ؿ٣َذ ٝ ٛٞ ٣ؼِْ أٗٚ ٢ٔ٣ء ا٤ُي ٝ ا٠ُ ٓٔؼظٚ رٌُي؟

٣ؼظوي ك٢ إٔ ُلٔخّ طؤػ٤َح ٓخ ػ٤ِي أٝ هيٍس ػ٠ِ اه٘خػي ك٤ٌق ُٚ إٔ 
٣ؼن ك٤ي رؼي ًُي؟ 

 
: ٍىص ٍح٣ٝش ك٢ هـَ 

... أٝ ٍرٔخ ٣ؼِْ أ٢٘ٗ ٛي٣وش أهظٚ... ـ ٍرٔخ ٣طٔغ ك٢ ٓٔخػيطٚ
 

ٝ حُٔٔؤُش ٫ ... ١ِزٚ ًخٕ ٝحٟلخ ٝ ٍك٠ي ًخٕ أٟٝق... ـ ٣خ ٍح٣ٝش ٣خ كز٤زظ٢
! طلظخؽ ا٠ُ حَُٔحؿؼش

 
: ٗظَص ا٢ُ ك٢ هِن ٝ ٢ٛ طْٜٔ 

ـ ٝ ٓخ حُؼَٔ إً؟ 
 

: ٟٝؼض ٣ي١ ػ٠ِ هي١ ٝ أٗخ أْٛٔ ك٢ طلٌَ 
... ـ ٫ ري ٖٓ ٝؿٞى كَ ٓخ
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ػيص ا٠ُ حُز٤ض رؼي ٣ّٞ ىٍح٢ٓ َٓٛن، ٝ رؼي إٔ ٗـلض رٜؼٞرش رخُـش 
ك٢ اه٘خع ٍح٣ٝش رؤٕ طظَى حُٟٔٞٞع ٢ُ ٝ طلخٍٝ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ حُٔلخَٟحص، 

... ٓغ أ٢٘ٗ ٫ أِٓي ك٬ ٓليىح
 

ط٘خ٠ٛ ا٠ُ ٓٔؼ٢ أٛٞحص ٓوظِلش ٝ ٟلٌخص َٓطلؼش هخىٓش ٖٓ هخػش 
ٖٓ ٣ٌٕٞ طًٌَٗخ ك٢ ٌٛح ح٤ُّٞ ٣خ طَٟ؟ ! ػ٘يٗخ ٤ٟٞف إً... حُـِّٞ

ريص ... ػزَص ح٠ُ٘ٔٔ روطٞحص ٤ٍٗوش كؤهٌص ح٧ٛٞحص طظ٠ق أًؼَ كؤًؼَ
حُٜٞص ٣٘زٚ ٛٞص ... ٢ُ ح٧ٛٞحص ٓؤُٞكش ٢ٌُ٘٘ ُْ أٓظٞػذ ح٧َٓ ؿ٤يح

َٛ طٌٕٞ ػخىص ... ٌُٖ ػٔظ٢ ٜٓخّ، اٜٗخ ك٢ أ٣ٌَٓخ! ػٔظ٢ ٜٓخّ
! ريٕٝ إٔ طؼِٔ٘خ! كـؤس؟؟ ؿ٤َ ٓؼوٍٞ

 
ٓخٍػض حُوطٞ ٝ حٍطو٤ض حُيٍؽ ا٠ُ حٍُِٔ٘، ػْ ىهِض حُوخػش رؼي إٔ 

حُظلض حُلخَٟٕٝ ا٢ُ ... ١َهض حُزخد ١َهخص هل٤لش ٧ٗزْٜٜ ا٠ُ ٢ُٞٛٝ
ٝ طزخىُ٘خ ٗظَحص ٣ٞ١ِش ٤ِٓجش رخُٔؼخ٢ٗ، ػْ هخٓض ػٔظ٢ ٜٓخّ رَٔػش 

: ُظلظ٢٘٘٠ هزَ إٔ أَٛ ا٤ُٜخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ اػـخد ٝحٟق 
 

رْٔ هللا ٓخ ٗخء ... رْٔ هللا ٓخ ٗخء هللا! ـ َٓحّ، ٣خ كز٤زظ٢ ُوي ًزَص
! هللا

 
ػْ حٓظِٔظ٢٘ ٓخٍس ٛي٣وش ١لُٞظ٢، ُظزخى٢ُ٘ هز٬ص كخٍس ٝ ػ٠ِ 

... ٗلظ٤ٜخ حرظٔخٓش ٝحٓؼش ط٘طن رخٍَُٔٝ ٝ حُٔؼخىس
 

! ٓزخٍى ػ٤ِي حُلـخد! ُوي طـ٤َص أٗض أ٠٣خ ٣خ ٓخٍس... ـ ٣خ هللا
 

كوي ططِذ ٜٓ٘خ ٗـخػش ًز٤َس ٝ ٓٞحؿٜش ... ً٘ض أٗظَ ا٠ُ كـخرٜخ ربػـخد
... ُٔـظٔؼٜخ حُـي٣ي، ح١ٌُ ٫ ٣وظ٘غ رٔزخىثٜخ

 
! أّ طظ٤ٖ٘ أٗي أٗض كو٢ طٌز٣َٖ ٣خ كز٤زظ٢! ـ ٓزخٍى ػ٤ِي أٗض أ٠٣خ ٣خ َٓحّ

 
طزخىُ٘خ ٟلٌخص َٓكش، ػْ ؿِٔض ا٠ُ ؿخٗزٜخ ٝ حٗو١َ٘خ ك٢ كي٣غ 



ٌُٖ حُٔ٘ٞحص حُٔخ٤ٟش ٛ٘ؼض كخؿِح ر٤٘٘خ، ٝ ؿطض ػِٞؽ حُ٘ٔخٍ ... ٝى١
إٔ طؼَف ... كٌخٕ ٖٓ حُٞحؿذ أ٫ٝ إٔ ٣ٌٗذ حُـ٤ِي... حُٔٔخكش ر٤ٖ هِز٤٘خ

ًَ ٝحكيس ٓ٘خ ٓخ ؿي ك٢ ك٤خس ٛخكزظٜخ ٝ ٓخ كَ رٜخ ك٢ حُٔ٘ٞحص ح٠ُٝ٧ 
كخٗظل٤٘خ ًٍ٘خ ٖٓ حُٔـِْ ٝ حٗٔـٔ٘خ ك٢ كٞحٍٗخ ٝ ٤ٔٗ٘خ أ٢ٓ ... ُِ٘زخد

. ٝ ػٔظ٢ حُِظ٤ٖ ًخٗظخ ؿخُٔظ٤ٖ ؿ٤َ رؼ٤ي ػ٘خ طظزخى٫ٕ أ١َحف حُلي٣غ
 

: حٗظزٜض ػ٠ِ ٛٞص ػٔظ٢ ٝ ٢ٛ طظٔخءٍ كخىؿش ا٣خ١ ر٘ظَس ًحص ٓؼ٠٘ 
كَٜ طَحًْ ُٝؿظٔٞٛخ ... ـ هخٍ ٢ُ ١خٍم إٔ ٛ٘خُي ٖٓ طويّ ُطِذ ٣ي َٓحّ

ىٕٝ ػِٔ٘خ؟ 
 

ٓخ طَحٙ ... حكَٔ ٝؿ٢ٜ كـؤس ػ٠ِ ًًَ طِي حُلخىػش! ػْ حٓظَِٓض ٟخكٌش
! هخٍ ُؼٔظ٢ رخ٠ُز٢ ًحى حُلظ٠؟

: ٝؿيص أ٢ٓ طـ٤ذ رَٔػش ىحكؼش ػٜ٘خ ًَ ح٫طٜخٓخص 
ٝ ٝحُيٛخ ُْ ٣َٝ ... َٓحّ كظ٠ ٓخُحُض ٛـ٤َس! ـ ٓخ ٌٛح ح٬ٌُّ ٣خ ٜٓخّ

ٌُٖٝ أٗض ٖٓ ُّٝؽ ٓ٘خء ىٕٝ  (ػْ رٜٞص أًؼَ ػزخطخ)... رخ٫ٍطزخ١ أ٬ٛ
! ٝ ٖٓ أ٢ٌ٣َٓ أ٠٣خ... ػِٔ٘خ

 
... ريح إٔ ٛلٞ حُلي٣غ ريأ ٣ظؼٌَ، ٝ طلٍٞ ُٕٞ ػٔظ٢ ا٠ُ ح٧كَٔ ػْ ح٧ٛلَ

ًخٕ ٖٓ حُٞحٟق إٔ طِي ... ططِؼض ا٠ُ ٓخٍس، كٞؿيص ٝؿٜٜخ هي حٓظوغ
ٝ طًٌَص ٬ٓٓق ١خٍم ك٤ٖ طليع ػٜ٘خ ... ح٣ُِـش أػَص ك٢ حُؼخثِش ًِٜخ

... ٫ كٍٞ ٝ ٫ هٞس ا٫ رخهلل... ك٢ طِي حَُٔس
 

ٗطوض ػٔظ٢ أه٤َح رؼي إٔ ريأص ٬ٓٓق أ٢ٓ ط٤ِٖ ٝ طظلٍٞ ا٠ُ حُؼطق ٝ 
: ح٫ٗلخم 

... ٌُٖ ٣ٌل٢ أٜٗخ ٓؼ٤يس... ـ ٓخ كَٜ ُْ ٣ٌٖ ر٤ي١
 

: رخىٍص ٧ؿ٤َ حُٟٔٞٞع 
ـ ٝ ٌُٖ أ٣ٖ ٓ٘خء؟ أُْ طؤص ٓؼٌْ؟ 

 
كوي أٍحى ُٝؿٜخ إٔ ٣ٍِٝ حُزِي ٝ ٣ظؼَف ػ٠ِ ... ُوي ؿخءص ٓؼ٘خ... ـ ر٠ِ

كٔخ٣ٌَ ... ٝ هي أهٌٛٔخ ١خٍم ا٠ُ ُِٓ٘٘خ ٓزخَٗس... ٓٔو٢ ٍأّ ُٝؿظٚ
ُْ ٣ظؼٞى ػ٠ِ حُٔلَ ُٔٔخكخص ٣ٞ١ِش، ًٔخ إٔ حَُكِش ٖٓ ... ًخٕ ٓظؼزخ

٢ٌُ٘٘ ٝ ٓخٍس ً٘خ ٓ٘ظخهظ٤ٖ َُإ٣ظٌْ كؤط٤٘خ ... أ٣ٌَٓخ ا٠ُ ٛ٘خ َٓٛوش
! ٓزخَٗس

 



ّٖٓ ػ٠ِ هُٜٞخ  : ِٛص ٓخٍس ٍأٜٓخ ٓٞحكوش ٝ ٢ٛ طئ
ك٬ طي٣ٍٖ ًْ حٗظوض ا٠ُ ... ـ هٍَٗخ إٔ ٗؤط٢ ا٠ُ ٛ٘خ هزَ أ١ ٌٓخٕ آهَ

... ٝ أٗض أ٠٣خ ٣خ هخُظ٢! ٍإ٣ظي ٣خ َٓحّ
 

٣زيٝ أٜٗخ ٫طِحٍ ... أٌٓٔض رٌق ٓخٍس ر٤ٖ ًل٢ ٝ حرظٔٔض ك٢ ك٘خٕ
! طؼ٤ٖ ؿَرش ٛؼزش ٍؿْ ٢٠ٓ ًَ طِي ح٤ُٖ٘ٔ

: حٓظطَص أ٢ٓ هخثِش 
ٝ ٣َٔٗخ أًؼَ إٔ ... ـ َّٓٗخ ًؼ٤َح إٔ ١خٍم هٜ٘خ رخ٣ُِخٍس ك٢ حَُٔس حُٔخ٤ٟش

! ٣ٌٕٞ ُِٓ٘٘خ أٍٝ ٌٓخٕ طيه٬ٗٚ رؼي حُٔطخٍ
 

طزخىُ٘خ ٟلٌخص َٓكش هزَ إٔ طوٍٞ ػٔظ٢ ٝ ٢ٛ طظطِغ ا٢ُ ر٘لْ حُ٘ظَس 
: حُـ٣َزش 

ٝ إٔ َٓحّ ٝ ... ـ أٗض طؼ٤ِٖٔ إٔ أه٢ ٓخُْ ٛٞ أهَد اهٞط٢ ا٠ُ هِز٢
رَ أ٢٘ٗ أكزٜٔخ ًٔخ أكذ أر٘خث٢ ... ٓخَٛ ٛٔخ أكذ أر٘خء اهٞط٢ ا٢ُ

... طٔخٓخ
 

حرظٔٔض ٓـخِٓش ػٔظ٢، ٝ أٗخ أطٞؿْ ه٤لش ٖٓ ٛخطٚ حُٔويٓخص حُظ٢ 
إ رؼٞ حُظٖ … حٓظؼٌص رخهلل ٖٓ ح٤ُ٘طخٕ حَُؿ٤ْ! ريص ٢ُ ؿ٤َ ٤ِٓٔش

ٝ ٓخًح ك٢ ىُي؟ … ػٔظ٢ طلز٢٘! اػْ
 

: ٌُٖ ػٔظ٢ حٓظَِٓض ٓوخ١زش ٝحُيط٢ 
ٝ هي ٓخػيطٚ حَُكِش ا٠ُ ٛ٘خ ػ٠ِ ... ـ ١خٍم ًخٕ ٓؼ٤يح ؿيح ر٣ِخٍطٌْ

! ٌُ٘ٚ أ٤ٛذ رٞػٌش كخٍ ػٞىطٚ... طـ٤٤َ ح٧ؿٞحء ٝ حٓظ٘٘خم ٛٞحء ح١ُٖٞ
 

َٛ أٗخ ... ٣خ ٍر٢... طًٌَص رَٔػش حُلخٍ حُظ٢ ؿخىٍٗخ ػ٤ِٜخ ١خٍم
! حُٔزذ؟

: حٗظزٜض ا٠ُ ػٔظ٢ ٝ ٢ٛ طظخرغ 
رَ أٗٚ ٣َؿذ ك٢ حُؼٞىس حُٜ٘خث٤ش ا٠ُ ح١ُٖٞ ... ُْ ٣ؼي ٣ط٤ن حٍُِٔ٘... ـ 

٠ٓض كظَس ٣ٞ١ِش ٌٓ ... ٣خ هللا! ٍؿْ أٗٚ ريأ َٓ٘ٝػٚ ٌٓ٘ كظَس ٤ٔ٣َس
ٌُٖ ُٔض أى١ٍ إٔ ... حُـَرش ٛؼزش ٣خ أهظ٢... ٍكِ٘خ ػٖ ح٧َٛ ٝ ح٧كزخد
! أكَف أّ أكِٕ ُوَحٍ ١خٍم

 
: ػْ حُظلظض ا٢ُ ٓظٔخثِش 

ـ ٓخ ٍأ٣ي ٣خ َٓحّ؟ 
 



: حًظ٠ٔ ٝؿ٢ٜ رلَٔس هل٤لش ٝ أٗخ أٍى ك٢ حٟطَحد 
ـ ٍأ٢٣ أٗخ؟ ك٤ْ؟ 

 
: حٓظطَص ػٔظ٢ طَ٘ف حُٔٞهق 

ـ ١خٍم ٣خ حر٘ظ٢ ٣َ٣ي حُؼٞىس ا٠ُ ح١ُٖٞ ك٢ أهَد كَٛش ٝ ريأ ٓ٘ٞحٍٙ ٖٓ 
... كوي ًخٕ ٣ُِخٍطٚ ح٧ه٤َس أػَ رخُؾ ك٢ ٗلٔٚ... ٛ٘خ

 
: ػْ أٟخكض رخٓٔش 

... ـ ٝ أظٌ٘ٔخ طليػظٔخ ًؼ٤َح ك٢ حَُٔس حُٔخ٤ٟش ًؼٜئًخ ٌٓ٘ ٓ٘ٞحص هِض
 

ٌُٖ أ٢ٓ أٗوٌط٢٘ ٖٓ . كؤ١َهض ٛخٓظش... ُْ أىٍ رٔخ ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أؿ٤زٜخ
: حُٔٞهق روُٜٞخ 

١خٍم ٓخ ٗخء هللا ... حُٜـخٍ ٣ٌزَٕٝ، ٠٘٣ـٕٞ ٝ ١زخػْٜ طظـ٤َ... ـ ٣خ ٜٓخّ
أطْ ىٍحٓظٚ ٝ ٣ي٣َ َٓ٘ٝػٚ حُوخٙ، ٝ َٓحّ ًزَص ٢ٛ ح٧هَٟ ٝ إ ٗخء 

... هللا طظوَؽ ١ز٤زش رؼي ٓ٘ٞحص ه٤ِِش
 

: هخ١ؼظٜخ ػٔظ٢ ك٢ ُٜـش طؤ٤ًي 
! ـ ٝ إ ٗخء هللا ٗلَف رٜٔخ ه٣َزخ

 
: ػْ حُظلظض ا٠ُ ٝحُيط٢ ك٢ حٛظٔخّ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

... ـ هِض إٔ هطزش َٓحّ ُْ طظْ؟ ػ٠ٔ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ًُي ه٤َ
 

ٌُٖ َٛ ١خٍم ػ٠ِ ػِْ ... ريأص ٢ًٌٞٗ طظٞػن ٖٓ ٗٞح٣خ ػٔظ٢ حُؼ٣ِِس
رٔخ طوط٢ ُٚ؟ ٖٓ حُٔلَٝٝ أٗٚ كْٜ حُٟٔٞٞع ؿ٤يح ك٢ حَُٔس حُٔخ٤ٟش ٝ 

أّ إٔ ػيّ كٍٜٞ حُوطزش ا٠ُ كي ح٥ٕ ٖٓ ! ٫ ٓز٤َ ا٫ ٓؼخٝىس حُٔلخُٝش
! حٌُٖٔٔ إٔ ٣ؼط٤ٚ آٓخ٫ ؿي٣يس؟

 
... هخ١غ ه٢٤ أكٌخ١ٍ ٤ٍٖٗ حُٜخطق ػ٠ِ حُطخُٝش حُٔـخٍٝس ُٔوؼي١

٬ٛ ٍىىص؟ ... ـ َٓحّ
 

... ـ كخَٟ ٣خ أ٢ٓ
 

: اكٔخّ ؿ٣َذ ٍحٝى٢ٗ ٝ أٗخ أٓي ٣ي١ ٧ٍكغ حُٔٔخػش ٖٓ ٟٓٞؼٜخ 
... ـ ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ ٝ ٍكٔش هللا

 



أٝ ٍرٔخ ؿ٤َ ٓ٘ظظَس ! ًخٕ حُٜٞص ٓظٞهؼخ ٌُٖ حُؼزخٍس ريص ك٢ ؿ٤َ ٓلِٜخ
! ٖٓ ًحى حُ٘وٚ رخٌُحص

! ١خٍم؟... ـ ٝ ػ٤ٌِْ ح٬ُّٔ ٝ ٍكٔش هللا ٝ رًَخطٚ
 

ٝ ٤ًق كخٍ هخ٢ُ ٝ حُٞحُيس؟ ... ٤ًق كخُي ٣خ َٓحّ... ـ ٗؼْ
 

... ػٔظ٢ ٜٓخّ ػ٘يٗخ... ٌَٗح ُي... ـ رو٤َ
 

حطِٜض ٧ٓؤُٜخ ٓظ٠ طٞى إٔ آط٢ ٫ٛطلخرٜخ ا٠ُ حٍُِٔ٘ ٢ٛ ٝ ... ـ ٗؼْ
... ٓخٍس

 
: ٝؿيط٢٘ أٓؤٍ ك٢ ٝى 

ـ أُٖ طؤط٢ ُو٠خء حَُٜٔس ػ٘يٗخ؟ 
 

ٌُٖ حُـ٤ٔغ ... ٌَٗح ُي ٣خ حر٘ش هخ٢ُ... ـ إ ٗخء هللا ك٢ كَٛش هخىٓش
ك٢ كَٛش هخىٓش إ ٗخء ... ٓظؼزٕٞ ٖٓ حُٔلَ ٝ ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ حَُٜٔ ًؼ٤َح

... هللا
 

ُٔض أى١ٍ ُْ ًخٕ هِز٢ َٓ٘٘كخ رؼي إٔ رِـض ١خٍم رخُٔٞػي ح١ٌُ 
ٍؿْ أٗٚ ٍكٞ ىػٞط٢ رٌَ ُطق ٝ ٍرٔخ ... هٍَطٚ ػٔظ٢ ٝ ٟٝؼض حُٔٔخػش

ًخٕ ٫ ٣ِحٍ ٓٔظخء ٢٘ٓ ٝ ٖٓ حُٔٞهق حُٔلَؽ ح١ٌُ ٝؿي ٗلٔٚ ك٤ٚ ك٢ 
ٌُٖ حُظـ٤٤َ ًخٕ ٝحٟلخ ك٢ ُٜـظٚ، ك٢ ػزخٍحطٚ، ك٢ ... ُوخث٘خ ح٧ه٤َ

 ...٣َ١وظٚ ٝ ك٢ ٛٞطٚ
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: ٍٕ ؿَّ حُزخد حُوخٍؿ٢، كخُظلظض ػٔظ٢ ا٢ُ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
٬ٛ كظلض ُٚ ٣خ حر٘ظ٢؟ ... ـ اٗٚ ١خٍم

 
طزخىُض ٝ أ٢ٓ ٗظَس ًحص ٓؼ٠٘ ٝ طٌِؤص ك٢ حُٞهٞف ٖٓ ؿِٔظ٢ كؤٍىكض 

: أ٢ٓ 
... ٫ طوِو٢... ـ ٓخَٛ ٤ٓلظق حُزخد

 
حٍطلغ ٤ٍٖٗ حُـَّ َُِٔس حُؼخ٤ٗش، ػْ ُْ طٔٞ ُلظخص كظ٠ ٓٔؼ٘خ 

: هطٞحص ٓخَٛ ك٢ حَُٝحم ٝ ٛٞ ٣ٜظق ك٢ ٌٟٗٞ 
! ـ أُْ ٣لظق أكي حُزخد؟

 
: حرظٔٔض أ٢ٓ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ُؼٔظ٢ 

... ـ ٍَٓٗخ ؿيح ر٣ِخٍطٌٔخ ٝ إ ٗخء هللا َٗى ح٣ُِخٍس ه٣َزخ
 

ٟٝؼض ػٔظ٢ ًلٜخ ػ٠ِ ًق أ٢ٓ ك٢ طٞىى ٝ ٢ٛ طـ٤ذ ك٢ طؤ٤ًي ٝ هي 
: حطٔؼض حرظٔخٓظٜخ 

كؤٗظْ ... آَٓ إٔ َٗحى ًؼ٤َح ك٢ كظَس ٌٓٞػ٘خ ٛ٘خ... ـ ٗؼْ، ٗؼْ ٣خ كز٤زظ٢
! أِٛ٘خ، ٝ ٗؼْ ح٧َٛ

 
ط٘خ٠ٛ ا٠ُ أٓٔخػ٘خ أٛٞحص ٍؿخ٤ُش ك٢ حُوخٍؽ ٝ ريح إٔ ٓخَٛ ٣و٘غ ١خٍم 

ٝ ك٢ ح٧ه٤َ ظَٜ ح٩ػ٘خٕ أٓخّ ! رخُيهٍٞ ك٢ ك٤ٖ ًخٕ ٌٛح ح٧ه٤َ ٓظلَؿخ
: رخد هخػش حُـِّٞ ٝ ٓخَٛ ٣وٍٞ َٓكزخ 

! أ٢ٓ ٝ أهظ٢ ٝ أٓي ٝ أهظي... طل٠َ، ٫ أكي ؿ٣َذ... ـ طل٠َ
 

: حرظْٔ ١خٍم ك٢ كَؽ ٝ ٛٞ ٣ِو٢ حُظل٤ش ك٢ ٛٞص هل٤ٞ 
... ـ ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ ٝ ٍكٔش هللا

 
... ُٔض أى١ٍ ُْ حٗظي ٝؿ٤ذ هِز٢ ٝ أٗخ أٍى حُظل٤ش

! َٛ ٛٞ ١خٍم كؼ٬؟ ١خٍم ح١ٌُ ُحٍٗخ ٌٓ٘ ر٠ؼش ٍٜٗٞ هِض؟
... ُلض حٗظزخ٢ٛ ٛ٘يحٓٚ حُٔظ٘خٓن ح١ٌُ ًخٕ ك٢ ٓ٘ظ٠ٜ حٌُٝم ٝ ح٧ٗخهش

كظ٠ ! َٛ ٛٞ ٗلٔٚ ح١ٌُ ًخٕ ٣ظزغ آهَ طو٤ِؼخص حُٟٔٞش حُ٘زخر٤ش؟



... ط٣َٔلش ٗؼَٛخ حٓظزيُٜخ رؤهَٟ ٛخىثش طْ٘ ػٖ ٍُحٗش ٝ ٠ٗؾ
ٝ اًح رٚ ٣ـٞ رَٜٙ ٝ ٣ظليع ك٢ ... حهظلض طِي حُ٘ظَحص حُٞهلش حُـ٣َجش

! ك٤خء ٝ حطِحٕ
 

: رخىٍطٚ ػٔظ٢ ٛخطلش 
ـ ٓخ ري طوق ٛ٘خى؟ أُٖ طِْٔ ػ٠ِ حر٘ش هخُي ٝ ُٝؿش هخُي؟ 

 
: حكَٔص ٝؿٞٛ٘خ ؿ٤ٔؼخ ك٢ ك٤ٖ ريح ح٫ٍطزخى ػ٠ِ ١خٍم ٝ ٛٞ ٣ـ٤ذ 

! ـ أظ٢٘٘ ِٓٔض ٣خ أ٢ٓ
 

ح٣ٌُٖ ُْ " رَٝىٙ طـخٙ أكَحى ػخثِظٚ ح٧ػِحء"ٛٔض ػٔظ٢ رؤٕ طؼ٘لٚ ػ٠ِ 
كوخ١ؼظٜخ أ٢ٓ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ٓٞؿٜش ٬ًٜٓخ ُطخٍم !!! ٣َْٛ ٌٓ٘ ٓيس ٣ٞ١ِش

: ٝ ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ حرظٔخٓش ٝحٓؼش 
... ـ رخٍى هللا ك٢ أه٬هي ٝ ٍُهي ٣ُ٘ش حُؼوَ ٣خ ر٢٘

 
: ػْ حُظلظض ا٠ُ ػٔظ٢ ٝ هخُض ٓئٗزش 

ك٬ طلَؿ٤ٚ ٝ طـ٣َٚ ... ـ حر٘ي ٓخ ٗخء هللا ػ٤ِٚ، ٣ؼَف ٓلخٍٓٚ ٖٓ ؿ٤َْٛ
! ا٠ُ حُ٘زٜخص ٣خ ٜٓخّ

 
: ُطٔض ػٔظ٢ ٛيٍٛخ ٝ ٢ٛ طٜيٍ ٜٗوش حٓظٜـخٕ 

! كؤ٣ٖ حٌُِٔ٘ش؟... ُٝؿش هخُٚ ٝ حر٘ش هخُٚ! ـ ٓخ ح١ٌُ طو٤ُٞ٘ٚ ٣خ أهظ٢؟
! ػخثِش ٝحكيس ٣خ كز٤زظ٢! ًِ٘خ ٖٓ ىّ ٝحكي

 
: حٍطلغ ٛٞص ١خٍم ٛخطٚ حَُٔس ك٢ ٤ٟن 

! ٝ ٓؤَٗف ُي ًَ ٢ٗء ك٢ حُط٣َن...ـ ٤ٛخ ر٘خ ٣خ أ٢ٓ
 

: حُظلظض ا٤ُٚ أ٢ٓ ك٢ ك٘خٕ ٝ ٢ٛ طَىف 
ـ ٓخ ري ٓٔظؼـَ ٣خ ر٢٘؟ أُٖ طـِْ ٓؼ٘خ ه٬٤ِ كظ٠ ٣ؤط٢ هخُي؟ 

 
: ػخؿِظٚ ػٔظ٢ ٓئ٣يس 

ٝ حُـِٔش كِٞس رٞؿٞى ... كؤٗخ ُْ أًظق ٌْٓ٘ رؼي! ـ ١زؼخححح ٤ٓـِْ ٓؼ٘خ
أ٤ُْ ًٌُي ٣خ َٓحّ؟ ... ح٧كزخد

 
حرظٔٔض ك٢ كَؽ ٝ ٤ٟن ك٤ٖ حُظلظض ا٢ُ ػٔظ٢ ر٤ٌِظٜخ ططِذ طؤ٤٣ي١ 

 :



... ١زؼخ... ـ ١زؼخ ٣خ ػٔظ٢
 

أكٔٔض ر٘ظَحص ١خٍم حُٔظَىىس طوغ ػ٢ِ، ػْ ؿخء ٛٞطٚ ًؤٗٚ ٣وَؽ ٖٓ 
: رجَ ػ٤ٔوش 

ـ ٤ًق كخُي ٣خ َٓحّ؟ 
 

... ٌَٗح ُي... حُلٔي هلل... ـ رو٤َ
 

: ػْ حٓظطَى ٓوخ١زخ أ٢ٓ 
إ ٗخء هللا ك٢ كَٛش ... ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ حُزوخء أًؼَ... ـ أٗخ آٓق ٣خ هخُظ٢

... هخىٓش
 

: ٌُٖ ريح إٔ ػٔظ٢ ٫ طَؿذ ك٢ إٔ طظِكِف ٖٓ ٌٓخٜٗخ ٝ ٛظلض ُحؿَس 
َٛ ٣ؼوَ إٔ أؿخىٍ ىٕٝ إٔ أِْٓ ػ٠ِ ! ـ هِض رؤ٢٘ٗ ٓؤٗظظَ هخُي

!!! أه٢؟
 

: ريح ح٫ٍطزخى ػ٠ِ ١خٍم كؤٍىكض أ٢ٓ 
... هخُي ُٖ ٣ظؤهَ... حؿِْ ٣خ ر٢٘ ه٬٤ِ... ـ ٓؼي كن ٣خ ٜٓخّ

 
: طَىى ١خٍم ُِٞٛش ٝ ٢ٛ ٣ظٔظْ 

... ـ ٝ ٌُٖ
 

: ؿٌرٚ ٓخَٛ ٖٓ ًٍحػٚ ٤ُـِٔٚ ػ٠ِ ح٣ٍ٧ٌش حُو٣َزش 
! ـ ٤ُْ ٛ٘خى ٌُٖٝ

 
ٓ٘خء ٝ ُٝؿٜخ ٣٘ظظَحٕ ك٢ ... ٛ٘خى ٖٓ ٣٘ظظ٢َٗ ك٢ ح٤ُٔخٍس... ـ ٌُٖ

! حُوخٍؽ
 

طزخىُ٘خ ٗظَحص ٝحؿٔش ك٢ ك٤ٖ ٝهلض ػٔظ٢ ٝ ٢ٛ طٌخى طَٜم ٖٓ ك١َ 
: ح٫ٗلؼخٍ 

ـ ٓ٘خء ك٢ حُوخٍؽ ٝ ٫ طٍِ٘ ُظِْٔ ػ٠ِ أِٜٛخ؟؟ 
 

ًخٗض هي هطؼض ٜٗق حُٔٔخكش ك٢ حطـخٙ حُزخد ك٤ٖ أٝهلظٜخ أ٢ٓ ٓلخُٝش 
: طٜيثظٜخ 

٫ ... ٍرٔخ ًخٗض ٓظؼزش أٝ ك٢ كخٍ ٫ طٔٔق ُٜخ رِوخث٘خ... ـ حٛيث٢ ٣خ ٜٓخّ



... طـ٠ز٢ ٜٓ٘خ
 

ـ أ٣ش كخٍ ٌٛٙ حُظ٢ طـؼِٜخ طوق هخٍؽ حٍُِٔ٘ ٝ ٫ طٍِ٘ ٖٓ ح٤ُٔخٍس 
!!! أك٠َ أهظي ا٠ُ ٛ٘خ كخ٫... ١خٍم! ُٔـَى اُوخء حُظل٤ش

 
ٝهق ١خٍم ػ٠ِ ٠ٓٞ ٝ ٛٞ ٣ظٔظْ رٌِٔخص ؿ٤َ ٓلٜٞٓش، ك٢ ك٤ٖ 

... ٤ٓطَ ؿٞ ٖٓ حُظٞطَ ػ٠ِ حُوخػش
رؼي ُلظخص ظَٜص ٓ٘خء طٔزوٜخ َٟرخص كٌحثٜخ ١ً حٌُؼذ حُؼخ٢ُ ػ٠ِ 

ٝ ُِٞٛش ظ٘٘ض ٗل٢ٔ أٓخّ ٗـٔش ٖٓ ٗـّٞ ح٤ُٔ٘ٔخ ح٤ٌ٣َٓ٧ش ٝ ... حُـ٤ِِ
كوي ًخٗض طِق هخٓظٜخ حُٔٔ٘ٞهش ك٢ ٓؼطق ٖٓ ... ٤ُْ أٓخّ حر٘ش ػٔظ٢

أٓخ ... حُلَحء، ططَ ٖٓ طلظٚ طٍ٘ٞس ه٤َٜس ٣ٌخى ١ُٜٞخ ٣ول٤ٜخ طلض حُٔؼطق
َٛهش ػ٣َٜش ك٢ ػخُْ "ٝؿٜٜخ كٌخٕ ُٞكش ٣ُظ٤ش هي ٣ـيٛخ ػي٣ٔٞ حٌُٝم 

"!!! حُٔخ٤ًخؽ
 

ٝ أٗخ أٍحٛخ طَكغ هِٜش ٖٓ ٗؼَٛخ حُِٕٔٞ ُظؼ٤يٛخ ا٠ُ ... ُْ أٛيم ػ٢٘٤
ٝ هي ريح رخُلؼَ أٜٗخ هخىٓش ُِظٞ ٖٓ ... ٌٓخٜٗخ كظ٠ ٫ طلٔي ط٣َٔلظٜخ

كٜٔخ ... ٝ ٍرٔخ ًخٗض طوٜي َٜٓس ٓخ ٍكوش ُٝؿٜخ... ػ٘ي ٜٓلق حُ٘ؼَ
ٝ ٫ ٢ٗء ... رطز٤ؼش حُلخٍ هي ؿخءح ٤ُِٔخكش ٝ حُلَؿش ػ٠ِ ؿٔخٍ حُز٬ى

! ٣ٜٜٔٔخ ٖٓ حُؼزخى
 

ًخٗض طِي ح٧كٌخٍ طظٞحٍى ػ٠ِ ٢ً٘ٛ ٝ ٢ٛ طوظَد ٢٘ٓ ك٢ هطٞحطٜخ 
ٝ كِ٘وَ ُظِو٢ ... ح٤َُٗوش ُظطزغ هز٬ص ػ٠ِ هي١ ك٢ كًَش ٓيٍٝٓش

روز٬طٜخ ك٢ حُٜٞحء كظ٠ ٫ طوظل٢ ١زوخص أكَٔ حُ٘لخٙ حٌُؼ٤لش حُظ٢ 
!!! ًِلض ٗلٜٔخ ػ٘خء ٗي٣يح ُظٌٕٞ ًٔخ ٢ٛ ػ٤ِٚ

 
أكٔٔض رؤٕ حُظٞطَ هي طلخهْ ٝ طَىىص حُ٘ظَحص حُل٤َٟ ٝ ٢ٛ طظٜلق 

: ٝ كـؤس حٍطلغ ٛٞص ٍؿخ٢ُ ؿ٣َذ ٣ٜظق ك٢ َٓف ... حُٞؿٞٙ
... ـ ٛخحح١

 
! رخُطزغ، ٖٓ ػٔخٙ ٣ٌٕٞ ؿ٤َ ٓخ٣ٌَ... حٗظزٜ٘خ ا٠ُ ىهٍٞ حَُؿَ اػَ ٓ٘خء

: ٓخٍػض ٓ٘خء ُِظؤر٢ ًٍحػٚ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ ٓؼخىس ٝحٟلش 
... اٗٚ ٫ ٣لْٜ حُؼَر٤ش ؿ٤يح... ٓخ٣ٌَ ُٝؿ٢... ـ ىػ٢ٗٞ أػَكٌْ ػ٠ِ ٓخ٣ي

... ٌُ٘ٚ ٣ظوٖ رؼٞ حُـَٔ حُول٤لش
 

: كؤٍىف ٓخ٣ٌَ ٓئ٣يح هُٜٞخ 



ـ ٤ًق كخٌُْ ؿ٤ٔؼخ؟ 
 

: ًخٕ ٓخَٛ ٓظلٔٔخ ٝ ٢ٛ ٣ـ٤زٚ رؤٗـ٣ِ٤ِش ٤ًٌٍش ٓزي٣خ كٔخٓٚ 
... أٗي ٣ٞٝٝٝ... ـ كخحح٣ٖ

 
... ػْ حٍطلؼض ٟلٌخطٜٔخ حُٜخهزش طلض ٗظَحص أ٢ٓ ٝ ػٔظ٢ حُِٔ٘ػـظ٤ٖ

 
ُْ ٣طَ ٌٓٞػْٜ كوي حٓظؤًٗض ٓ٘خء ٝ ٢ٛ طوٍٞ رؤٜٗخ ٝ ُٝؿٜخ ٓيػٞحٕ 

ٝ ػٔظ٢ ٠ٓطَس ا٠ُ حُٔـخىٍس رخًَح ٧ٜٗٔخ ... َُِٜٔس ػ٘ي رؼٞ ح٧ٛيهخء
!!! ٤ٓلظخؿخٕ ح٤ُٔخٍس ُزو٤ش حَُٜٔس

 
٢ٌُ٘٘ طٌٔ٘ض ٖٓ اه٘خع ػٔظ٢ ُظزو٠ ٓخٍس ػ٘يٗخ ر٠ؼش أ٣خّ، كوي ُٔلض 

ٝ ػ٬ٓخص ح٫ٌٗٔخٍ ٝ ح٠ُؼق ٝ ٢ٛ ... ك٢ ػ٢٘٤ ح٤ٌُٔٔ٘ش ٬ًٓخ ًؼ٤َح
... طَٟ طَٜكخص أهظٜخ حُـ٣َزش أٓخٓ٘خ

 
ٍحكوض ػٔظ٢ ا٠ُ رخد حُلي٣وش كخُظلظض ا٢ُ هزَ إٔ طلظق رخد ح٤ُٔخٍس ٝ 

: هخُض ٝ ك٢ ػ٤٘٤ٜخ ٗظَس ًحص ٓؼ٠٘ 
كَرٔخ أٍىطٔخ حُوَٝؽ ُِِ٘ٛش رؼي ... ـ ٓؤٍَٓ ١خٍم ا٤ٌُٔخ ؿيح رخ٤ُٔخٍس

... حُظَٜ
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ؿِٔض ٓخٍس ػ٠ِ ١َف ح٣ََُٔ ٝ ٢ٛ طَْٓ ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ حرظٔخٓش 
: ؿِٔض ا٠ُ ؿخٗزٜخ ٍٝرظض ك٢ ُطق ػ٠ِ ًٍزظ٤ٜخ ٝ أٗخ أهٍٞ ... ك٣ِ٘ش

٤ًق حُل٤خس ! كيػ٢٘٤ رٌَ ٓخ كَٜ ٓؼي ك٢ حُٔ٘ٞحص حُٔخ٤ٟش... ـ ٝ ح٥ٕ
... ٛ٘خى ٝ ٤ًق حُيٍحٓش

 
: أ١َهض ٓخٍس ك٢ هـَ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ طَىى 

... ـ حُلٔي هلل
 

أٝ أٜٗخ طو٠٘ إٔ طٜخٍك٢٘ رٔ٘خػَٛخ ... أىًٍض أٜٗخ طول٢ ػ٢٘ أ٤ٗخء
كٖٔ حُٜؼذ إٔ ٌٗ٘ق هلخ٣خ ك٤خط٘خ كـؤس أٓخّ ... ٝ اكٔخٜٓخ رل٤خطٜخ

ٝ ٖٓ ؿ٤َ ح٤ُٜٖ إٔ ٗظزغ حَُٜحكش ٓغ ٗوٚ طلِٜ٘خ ػ٘ٚ ... ػ٤٘٤ٖ ؿ٣َزظ٤ٖ
... ٛٞس ػ٤ٔوش كلَطٜخ حُٔ٘ٞحص ٝ ح٣٧خّ حُٔخ٤ٟش

أكٔٔض رؤٜٗخ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طظليع إ ُْ أٗـؼٜخ، إ ُْ أريأ أٗخ 
رٜٔخٍكظٜخ رظطٍٞحص ك٤خط٢ ٝ رٌَ ٓخ ؿي ك٤ٜخ 

 
ٝ حُلٔي هلل كؤٗخ ح٥ٕ ... ـ طؼ٤ِٖٔ أ٢٘ٗ ىهِض ٤ًِش حُطذ ًٔخ أٍىص ىحثٔخ

ػخُْ ... ك٢ حُٜق حُؼخُغ ٝ أٗخ أٓظٔظغ ؿ٤يح رٌَ ُلظش ك٢ ىٍحٓظ٢
... حُطذ ٤ِٔٓ ؿيح، كؤٗخ أػ٤ٖ ٓـخَٓس ؿي٣يس ًَ ٣ّٞ، ٝ أطؼِْ ٤ٗجخ ؿي٣يح

... كٔزلخٕ هللا ٤ًق هِو٘خ كؤكٖٔ ط٣َٜٞٗخ
 

: ِٛص ٍأٜٓخ ٓٞحكوش ٝ هخُض أه٤َح 
كوي كووض ٓخ أٍىطٚ ٝ ىٍٓض ح٫هظٜخٙ ... ـ أٗض ٓلظٞظش كوخ ٣خ َٓحّ

! كوي ً٘ض طظو٤ِ٤ٖ ٗلٔي ىحثٔخ ١ز٤زش ؿَحكش. ح١ٌُ ط٤٘ٔظٚ
 

... حرظٔٔض ٝ أٗخ أطًٌَ طِي ح٣٧خّ حُز٣َجش ك٤غ ً٘خ ِٗؼذ حُطز٤زش ٝ ٠٣َٓظٜخ
ش ٝ ط٤ٌِٔطٜخ ّٓ كوي ًخٗض ٓخٍس طلِْ رؤٕ طٜزق أٓخطٌس ػِّٞ ... ػْ حُٔيٍ

. ٧ٜٗخ ًخٗض طؼ٘ن ٓؼِٔظٜخ ك٢ حُٔيٍٓش ح٩ػيحى٣ش
 

: ٓؤُظٜخ ك٢ حٛظٔخّ 
ـ ٝ أٗض َٛ طي٤ٍٖٓ ُظٜزل٢ ٓؼِٔش ًٔخ ٍؿزض ىحثٔخ؟ 



 
: ِٛص ٍأٜٓخ ػ٬ٓش ح٣٩ـخد ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

ـ حُلٔي هلل إٔ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ح٧ٓظخ٣ًش ٫ ٣ظطِذ ٓـٔٞػخ ًز٤َح أٝ طلٞهخ 
... ك٢ حُيٍحٓش حُؼخ٣ٞٗش

 
: ػْ أٟخكض ك٢ كَؽ ٝ ٢ٛ طزظْٔ ٓطَهش 

ٝ ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ حُٜزَ ػ٠ِ ... ـ كؤٗض طؼ٤ِٖٔ أ٢٘ٗ ٫ أِٓي ٗلٔخ ٬٣ٞ١ ٓؼِي
... ٓ٘ٞحص حُطذ حُط٣ِٞش، ٝ ٓـٔٞع حُطذ حٌُز٤َ

 
: ٛٔظض ُِلظخص ػْ حٓظطَىص 

كٖٔ حُٔئًي ... ٍرٔخ ػِٔظ٢٘ حُل٤خس ك٢ أ٣ٌَٓخ إٔ إًٔٞ ه٘ٞػش... ـ طؼ٤ِٖٔ
أ٢٘ٗ ُٖ أؿي ًَِٓح ٓ٘خٓزخ ُطٔٞف ًز٤َ ٓؼَ ١ٔٞكي، ك٢ ظَ حُؼ٣َٜ٘ش، 

... ٝ اهٜخء حُٔلـزخص ٖٓ حُٞظخثق حَُك٤ؼش
 

: ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ ىٛ٘ش 
ـ ٓخ ح١ٌُ طو٤ُٞ٘ٚ ٣خ ٓخٍس؟ أ٤ُٔض أ٣ٌَٓخ رِي حُل٣َش ٝ طٔخ١ٝ حُلَٙ؟ 

 
كل٢ أ٣ش ٝظ٤لش ... ٌُٜ٘خ رخُ٘ٔزش ا٢ُّ ٓـٖ ًز٤َ... ـ ٍرٔخ ًخٗض ًٌُي

َٓٓٞهش ٣٘ظَٕٝ ا٠ُ حٌَُ٘ ًؼ٤َح ٝ ٣ْٜٜٔ إٔ طظؼخَٓ حَُٔأس ٓغ حَُؿخٍ 
ٝ ػ٤ِٜخ ١زؼخ إٔ طٌٕٞ ٓ٘طِوش ٝ ٓزظٔٔش، ٝ هل٤لش حُظَ، ... رٜلش ٤ٓٞ٣ش

كظزخىُْٜ حٌُ٘خص ٝ ٫ طٔخٗغ إ ٍرض أكيْٛ ػ٠ِ ًظلٜخ أٝ ػخٗوٜخ ك٢ 
!!! أٝ ٓخ ٣ؼزَٕٝ ػ٘ٚ رخ٫ٗلظخف ٝ حُِٓخُش ٝ ٓخ ا٠ُ ًُي! ٝ رَحءس" أهٞس"
 

ربٌٓخٗي إٔ ط٢ٌٗٞ ! ـ ٝ ٌُ٘ي ُٔض ٠ٓطَس ا٠ُ ٓـخٍحطْٜ ك٤ٔخ ٣لؼِٞٗٚ
ػ٠ِ ٣َ١وش حُلظخس ! ٝ ٌُٖ ػ٠ِ ٣َ١وظي... َٓ٘٘كش ٝ ٓ٘طِوش ٝ ٓزظٔٔش

كخُٞكيس ٝ ح٫ٗؼِحٍ ػٖ حُؼخُْ ! حُِٔٔٔش حُل٤٤ش حُظ٢ طلَٝ حكظَحٜٓخ
! ٤ُٔخ حُلَ

 
: ػويص ٓخٍس كخؿز٤ٜخ ك٢ حٓظ٤خء ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

ـ ٫ ٣زيٝ أ٢٘ٗ ٓؤٗـق ك٢ ٜٓ٘ش حُظي٣ٍْ ا٫ إ ح٠ٗٔٔض ا٠ُ ٓيٍٓش 
... ا٤ٓ٬ٓش ُِز٘خص

 
أٗض هخىٍس ػ٠ِ حُ٘ـخف ك٢ أ١ ٌٓخٕ ط٤ٌٖٗٞ ك٤ٚ، ػ٤ِي ... ـ ٫ ٣خ ٓخٍس

ٝ إٔ ط٠ؼ٢ ٜٗذ ... كو٢ أٗض طظل٢ِ رويٍ ػخٍ ٖٓ حُؼوش ك٢ هيٍحطي
كخَُٔأس حُِٔٔٔش ! ػ٤٘٤ي أٗي طِؼز٤ٖ ىٍٝح ٛخٓخ ك٢ حُظؼ٣َق ري٣٘٘خ ٛ٘خُي



٤ُٔض ٓٔ٘ٞػش ٖٓ حُوَٝؽ ٝ حُٔ٘خًٍش ك٢ حُل٤خس حُؼ٤ِٔش ٝ ح٫ؿظٔخػ٤ش، 
رَ أٜٗخ طِؼذ ىٍٝح ٛخٓخ ك٢ ٝهظ٘خ حُلخَٟ، ٝ حُٔٔظوزَ ٤ٌٕٓٞ َٓ٘هخ 

... ربًٕ هللا
 

: حرظٔٔض ٓخٍس ك٢ أ٠ٓ 
ً٘ض حٗطٞحث٤ش ... ـ َٓحّ، أٗض طؼ٤ِٖٔ أ٢٘ٗ ُٔض ٖٓ ًحى حُ٘ٞع ٖٓ حُلظ٤خص

ٝ ٍرٔخ ... ٝ هي طؼٔن ًُي ك٢ ١زؼ٢ ك٢ حُٔ٘ٞحص ح٧ه٤َس... ٌٓ٘ حُٜـَ
... ُٔض ٓٔظؼيس ١٧ طـ٤٤َ

 
: أ١َهض ُِلظخص ػْ أٍىكض 

... ـ ٓ٘ظ٠ٜ ١ٔٞك٢ ح٥ٕ إٔ أطْ ىٍحٓظ٢ ػْ أطِٝؽ ٝ أطلَؽ ُظَر٤ش أر٘خث٢
... ُٔض أ٣ٍي ٖٓ حُل٤خس ٤ٗجخ آهَ

 
: ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ ىٛ٘ش ٝ ك٤َس 

ظ٘٘ض أٗي ! ـ ُْ أًٖ أطٞهغ إٔ حُل٤خس ك٢ أ٣ٌَٓخ ٓظئػَ ػ٤ِي رٌٜح حٌَُ٘
ٝ ٌُٖ ... ٤ُْ ا٠ُ ىٍؿش ٓ٘خء... ٓظِىحى٣ٖ حٗلظخكخ ػ٠ِ حُل٠خٍس حُـَر٤ش

إٔ طيه٢ِ ػخُٔخ ؿي٣يح، إٔ طظٔغ آكخهي ٝ طٌزَ ١ٔٞكخطي ٓغ حطٔخع 
! ٌُٖ ٣زيٝ إٔ حُظؤػ٤َ ًخٕ ػ٤ٌٔخ طٔخٓخ... ٓل٤طي ٝ ٗٔٞ ٓؼخٍكي

 
كيهّض ك٢ ٓخٍس ٝ هي طـٔؼض حُؼزَحص ك٢ ٓوِظ٤ٜخ ػْ ٛظلض رخ٤ًش ٝ 

: ٢ٛ طَط٢ٔ ػ٠ِ حُلَحٕ 
١خٍم ٓلظٞظ ٧ٗٚ ! ٓجٔض ٖٓ ك٤خط٢ ٛ٘خى... ـ أ٣ٍي حُؼٞىس ا٠ُ ح١ُٖٞ

... ٌُٖ أٗخ... ٣ِٔي طو٣ََ ٤َٜٓٙ ٝ ٣ويٍ ػ٠ِ حطوخً هَحٍٙ رٔلَىٙ
 

: ٍرظض ػ٠ِ ًظلٜخ ٝ ك٢ ػ٢٘٤ ٗظَس ٓظلٌَس 
ٓخ ٍأ٣ي رخ٩هخٓش ػ٘يٗخ؟ ... ـ ٓؤطليع ٓغ ػٔظ٢ ك٢ ح٧َٓ

 
: ٍكؼض ٍأٜٓخ ك٢ ُٜلش ٓخ ُزؼض إٔ هزض ك٢ ػ٤٘٤ٜخ ٝ ٢ٛ طْٜٔ 

! ـ أر٢ ُٖ ٣ٞحكن أريح
 

! ـ ػ٢ٔ ٓلٔٞى؟ ُٔخًح؟
 

كٜٞ ٣َٟ ... ـ ١خٍم ٫ ٣ِحٍ ك٢ َٛحع ٓؼٚ ٖٓ أؿَ حُؼٞىس حُٜ٘خث٤ش
رؼي ... طؼَك٤ٖ! ١ٝخٍم ُْ ٣ؼي ٣ط٤ن حُزوخء... حُٔٔظوزَ ٝحػيح ُٚ ٛ٘خُي

ٍرٔخ ًخٕ ك٢ كخؿش ا٠ُ كظَس ... ٣ُخٍطٚ ح٧ه٤َس ُِزِي، ١خٍم طـ٤َ ًؼ٤َح



حٓظَحكش ٖٓ ك٤خس حُـَرش ٢ً ٣ٞهٖ رؤٗٚ ُْ ٣لٖٔ حهظ٤خٍ ٓز٤ِٚ ك٢ 
٢ٌُ٘٘ ٫ أِٓي ٗلْ ٗـخػظٚ ٝ ... أٗخ ٓؼ٤يس ؿيح ٖٓ أؿِٚ... حُزيح٣ش

٫ أٓظط٤غ ... هيٍطٚ ػ٠ِ ٛ٘غ حُظـ٤٤َ ك٢ ٗلٔٚ ٝ ك٢ ٗلّٞ ٖٓ كُٞٚ
... ٫ أٓظط٤غ... إٔ أطلَٔ ٓٔئ٤ُٝش هَحٍ

 
: حُظٔؼض ك٢ ػ٢٘٤ كٌَس ٝ أٗخ حٛظق 

... ـ ىػ٢ ح٧َٓ ٢ُ
 

اٗٚ ٗوٚ آهَ ٝػيطٚ رب٣ـخى كَ . ك٢ طِي حُِلظش ٍٕ ٛخطل٢ حُـٞحٍ
! ٌُِٔ٘ظٚ ٝ ٛخ أٗخ ٫ أُحٍ ػخُوش

٤ًق أٗض ح٥ٕ؟ ... ـ كز٤زظ٢ ٍح٣ٝش
 

: ًخٕ ٛٞطٜخ ٓظؼزخ ٝ ٢ٛ طَى 
٤ًق ط٤َٔ ح٧ٍٓٞ ٓؼي؟ ... ـ ٫ ٢ٗء ؿي٣ي

 
ٓخ ٍأ٣ي ك٢ حُوَٝؽ ٓؼ٘خ ؿيح؟ ٤ٌٕٓٞ ٖٓ حُٔٔظغ إٔ ٗوّٞ ... ـ حٓٔؼ٢

... رِ٘ٛش ك٢ حُـخرش حُٔـخٍٝس
 
؟ ٖٓ أٗظْ؟ "ٓؼٌْ"ـ
 

... ُْ أهزَى إٔ حر٘ش ػٔظ٢ ٓخٍس ػ٘يٗخ ٛخطٚ ح٣٧خّ... ـ آآ
 

إ ٗخء هللا ك٢ كَٛش ... ٫ أ٣ٍي إٔ أُػؾ ُوخثٌْ حُؼخث٢ِ... ٤١ذ... ـ آٙ
... هخىٓش

 
ٓظلز٤ٖ ٓخٍس ... ٤ُْ ٛ٘خُي ٖٓ اُػخؽ أريح... ـ ٫ طو٢ُٞ ٌٛح ٣خ ٍح٣ٝش

... اٜٗخ ك٢ ٓؼَ ػَٔٗخ، ٝ ٢ٛ أ٠٣خ ٓ٘ظخهش ا٠ُ حُظؼَف ػ٤ِي... ؿيح
أ٤ُْ ًٌُي ٣خ ٓخٍس؟ 

 
: ِٛص ٓخٍس ٍأٜٓخ ٓٞحكوش، ٝ أؿخرض ٍح٣ٝش ك٢ طَىى 

... ٓؤكخٍٝ... ـ كٖٔ
 

٣َٗي إٔ ... ٓؤٗظظَى ٛزخف حُـي... أٗض ٓظؤط٤ٖ ٓؼ٘خ ٫ ٓلخُش... ـ ٫، ٫
! ٗٔظٔظغ ر٤ٞٓ٘خ

 



ٍرٔخ ُْ أًٖ هي ٝؿيص حُلَ حُٔ٘خٓذ ٤ٌُِٜٔخ، ٌُٖ حُِ٘ٛش ٓظٔخػي 
! ٝ ٍرٔخ طلَؽ ك٤ٔخ رؼي... ػ٠ِ اُحُش كخُش حُظٞطَ ٝ طـ٤٤َ حُـٞ ُزؼٞ حُٞهض

 
: حٗظزٜض ػ٠ِ ٛٞص ٓخٍس ٝ ٢ٛ طٔؤ٢ُ٘ ػ٠ِ حٓظل٤خء 

ـ ٤ًق ٣ٌٖٔ ُِلظخس إٔ طٌٕٞ ٓ٘طِوش ٝ ٓظلظلش، ٝ طلخكع ػ٠ِ ى٣ٜ٘خ ٝ 
أه٬هٜخ ح٤ٓ٬ٓ٩ش ك٢ إٓ ٝحكي؟ 

 
كِْ أًٖ أٓظِي ٝٛلش ٓل٣َش أػط٤ٜخ ا٣خٛخ، ... ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ ىٛ٘ش

ٌُٜ٘خ ه٘خػش ُي١ رؤٕ ح٬ٓ٩ّ ٤ُْ كخؿِح ر٤ٖ حَُٔأس ٝ ر٤ٖ ١ٔٞكخطٜخ، رَ 
ٛٞ حُٔز٤َ ا٠ُ إٔ طللع ًَحٓظٜخ ٝ ك٘ٔظٜخ ٝ طلون ًحطٜخ ك٢ ٗلْ 

... حُٞهض
حَُٔأس ك٢ ح٬ٓ٩ّ ًخٗض حُؼخُٔش ٝ حُطز٤زش ٝ ... ـ ٣خ كز٤زظ٢ ٣خ ٓخٍس

... ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ ٛ٘خُي ٗٔخًؽ ًؼ٤َس ػَك٘خٛخ ػ٠ِ َٓ حُظخ٣ٍن
 

ريح ٢ُ إٔ ٢ٓ٬ً ٓزْٜ ٝ ٓـَم ك٢ حُٔؼخ٤ُش ٝ حُؼ٤ٓٞٔش كخٓظيٍى 
: رَٔػش 

ـ ٍرٔخ ٣زيٝ ح٫ٓظٜ٘خى رخ٧ٓؼِش حُظخ٣ٍو٤ش ٗٞػخ ٓخ رؼ٤يح ػٖ ٝحهؼ٘خ 
ٌُٖ حُي٣ٖ ٣زو٠ هخر٬ ُِظطز٤ن ك٢ ... كخُظَٝف طـ٤َص رخُظؤ٤ًي... حُٔؼ٤ٖ

... ًَ ُٓخٕ ٝ ٌٓخٕ
 

: هخ١ؼظ٢٘ ٓخٍس ك٢ ك٤َس ٝ ٗلخً ٛزَ 
ـ ٬ٛ أػط٤ظ٢٘ أٓؼِش ططز٤و٤ش؟ 

 
: َٛٗض ٓويٓش ٍأ٢ٓ ك٢ طلٌَّ ػْ هِض 

ك٢ ٤ًِظي طوخّ رخُظؤ٤ًي ُوخءحص ػوخك٤ش ٝ ... ك٢ كخُظي أٗض ٓؼ٬... ـ كٖٔ
طظخَٛحص ػخٓش، َٛ كٌَص َٓس ك٢ ك٠ٍٞٛخ؟ 

 
: ريح ػ٠ِ ػ٤ِٜخ ح٫ٍطزخى ٝ ٢ٛ طْٜٜٔ 

ك٢ ح٤ٌُِش أًظل٢ رل٠ٍٞ ... ٫ أٛظْ رٔؼَ طِي ح٤ٗ٧خء... ـ ك٢ حُلو٤وش
! حُيٍّٝ ٝ كٔذ

 
: ُِٛص ٍأ٢ٓ ٝ أٗخ أهٍٞ 

إ أٍٝ هطٞس ُظـخُٝ حُؼُِش ٝ ح٫ٗطٞحء ٢ٛ إٔ طلخ٢ُٝ ... ـ ٣خ ػ٣ِِط٢
حُٔ٘خًٍش ك٢ ٓؼَ طِي حُظظخَٛحص، ك٤غ ٫ ٬٣كظي أكي ٝ ٣ٌٔ٘ي إٔ 

... طظؼ٤ِٖٔ ْٜٓ٘ ك٢ ٛٔض! طَحهز٢ حُ٘خّ ٝ ٛٞ ٣ظٌِٕٔٞ ٝ ٣ظ٘خهٕ٘ٞ



كخ٢ُٝ أ٠٣خ إٔ ط٢ٔ٠٘ ا٠ُ رؼٞ حُ٘ٞحى١ حُـخٓؼ٤ش، كظ٠ ط٢ٔ٘ ٜٓخٍحطي 
إ حُٔ٘خًٍش أَٓ ... ك٢ حُظٞحَٛ ٝ حُٔ٘خًٍش ك٢ ح٧ػٔخٍ حُـٔخػ٤ش

١ٍَٟٝ ؿيح، ٧ٗي ك٢ ك٤خطي ح٤ُٜ٘ٔش ٓظـي٣ٖ ٗلٔي ك٢ ٓٞحهق ك٤غ 
ًٔخ إٔ ػ٤ِي إٔ طظؼ٢ِٔ ٤ًل٤ش ٓٞحؿٜش ... حُظؼخٕٝ ػخَٓ ٫ ٣ٌٖٔ طـخُٝٙ

حُؼخُْ ىٕٝ هٞف، ٝ ٤ًل٤ش حطوخً هَحٍحطي حُ٘و٤ٜش ىٕٝ طٞؿ٤ٚ أٝ ا٬ٓء ٖٓ 
كخَُٔأس ٤ًخٕ ٓٔظوَ ٝ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طظَ طخرؼش ٤ٌُخٕ حَُؿَ ا٠ُ حري، ! أكي

ك٬ طظ٢٘ رؤٗي رِٝحؿي ٓظظو٤ِٜٖ ٖٓ ! ٓٞحء ًخٕ أرخ أّ أهخ أّ ُٝؿخ
ِٓطش ٝحُيى ٝ طظل٣ٍَٖ، ٧ٗي ٓظ٤ًَٖ٘ ا٠ُ ِٓطش ؿي٣يس ٢ٛ ِٓطش 

حُِٝؽ، ٝ إ ُْ طظ٢ٌ٘ٔ ٖٓ ط٤َٓن ٓؼ٠٘ ٝؿٞىى ٖٓ ح٥ٕ، كِٖ ٣ظـ٤َ 
! رَ ٍرٔخ ٣ٜزق أٓٞأ إ ٝهؼض ػ٠ِ ُٝؽ ٫ ٣و٠٘ هللا ك٤ي... حُٟٞغ أريح

 
: ٍأ٣ض حُوِن ٝ حُـِع ك٢ ػ٤٘٤ٜخ ٝ ٢ٛ طٜظق ك٢ طَٞٓ 

! ٤ًق؟...ـ ٌُٖٝ ٤ًق أطـ٤َ ٣خ َٓحّ
 

: أٌٓٔض رٌلٜخ ر٤ٖ ًل٢ ك٢ ك٘خٕ ٝ أٗخ أهٍٞ 
 ...ـ ٣ـذ إٔ طؤط٢ ُِؼ٤ٖ ٓؼ٘خ



 
47 

 
 

: حٍطلغ ٛٞص ٓ٘زٚ ح٤ُٔخٍس ك٢ حُوخٍؽ، كخُظلظض ا٢ُّ ٓخٍس ٓزظٔٔش 
! ـ ٣زيٝ إٔ ١خٍم هي َٝٛ

 
ٛٔٔض . طزخىُض ٝ ٍح٣ٝش ٗظَس ًحص ٓؼ٘خ، ػْ هٔ٘خ ػ٬ػظ٘خ ُـٔغ كخؿ٤خط٘خ

: ٍح٣ٝش ك٢ هِن
ـ َٛ ٤َٓحكو٘خ ١ٞحٍ حُِ٘ٛش؟ 

 
ػْ ٓظظَٜ رٚ ٓخٍس ٤ُؤط٢ ٧هٌٗخ رؼي ... ٤ِٓٞٛ٘خ ٝ ٣َٜ٘ف... ـ ٫ طوخك٢

ُوي طـ٤َ ٣خ ٍح٣ٝش، اٗٚ ٓوظِق ؿيح ػٖ حُ٘خد ح١ٌُ ٍأ٣ظٚ . ر٠غ ٓخػخص
ٓؼ٢ أٓخّ ح٤ٌُِش حُٔ٘ش حُٔخ٤ٟش 

 
: ؿِٔط٢٘ ٍح٣ٝش ك٢ ىػخرش ٝ ٢ٛ طْٜٔ 

أ٤ُْ ًٌُي؟ ... ـ إً كٜٞ ٣َٝم ُي
 

ىكؼظٜخ ىكؼش ٛـ٤َس ك٢ ؿ٤ع ٝ هي حكَٔ ٝؿ٢ٜ رؼٞ ح٢ُ٘ء ٝ ٛٔٔض 
: رؤٕ أُؿَٛخ ك٤ٖ حُظلظض ا٢ُ ٓخٍس ٓظٔخثِش 

ـ َٛ ٛ٘خُي ٢ٗء ٓخ؟ 
 

: ُٞكض رٌل٢ ك٢ ٗل٢ ٝ أٗخ أٛظق 
... ٍح٣ٝش كو٢ طلخٍٝ اؿخظظ٢... ـ ٫ ٢ٗء ٣خ ػ٣ِِط٢

 
! ١خٍم ٣٘ظظَ... ـ إً طؼخ٤ُٖ ٜٗؼي ا٠ُ ح٤ُٔخٍس

 
ؿِٔض ٓخٍس ػ٠ِ حُٔوؼي حُٔـخٍٝ ُِٔخثن، ك٢ ك٤ٖ ؿِٔض ك٢ ٍح٣ٝش 

ك٤خٗخ ١خٍم ك٢ أىد ؿْ، ػْ أىحٍ ٓلَى ح٤ُٔخٍس ٝ . ك٢ حُٔوخػي حُوِل٤ش
رؼي ر٠غ ىهخثن ٛٔٔض ٍح٣ٝش ك٢ أ٢ًٗ . حٗطِن ٝ حُٜٔض ٣و٤ْ ػ٤ِ٘خ

: رٜٞص هل٤ٞ 
! ـ ٣زيٝ ٣ٍُ٘خ ؿيح ٛخطٚ حَُٔس

 
ك٢ طِي حُِلظش حُظلض ١خٍم ا٤ُ٘خ . حرظٔٔض ٝ أٗخ أِٛ ٍأ٢ٓ ٓٞحكوش

: ٓزظٔٔخ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 



ـ ٣ٔؼي٢ٗ إٔ ٓخٍس ٝؿيص أه٤َح ٖٓ ٣و٘ؼٜخ رخُوَٝؽ ٝ ح٫ٓظٔظخع 
ك٢ٜ ه٤ِِش حُوَٝؽ، ٝ طَكٞ رطز٤ؼش حُلخٍ إٔ طوَؽ ٓؼ٢ كظ٠ ٫ ... رٞهظٜخ

! ٣ظٖ حُ٘خّ أ٢٘ٗ ٛي٣وٜخ
 

: حرظٔٔ٘خ ؿ٤ٔؼخ ك٢ ك٤ٖ حكَٔ ٝؿٚ ٓخٍس ٝ ٛٔٔض 
كٔخ إ ٣َٟ حُ٘خّ حُْ٘ٔ ... ـ ٤ُْ ٛ٘خُي ٓخ ٣يػ٢ٗٞ ك٢ حُوَٝؽ ٛ٘خى

... كظ٠ ٣ِوٞح ػْٜ٘ ٬ٓرْٜٔ ر٬ هـَ
 

: ِٛ ١خٍم ٍأٓٚ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 
... ٫ كٍٞ ٝ ٫ هٞس ا٫ رخهلل... ـ ٗؼْ

 
: رخىٍطٚ َٓٔػش 

ـ رٔخ أٗي ط١ٞ٘ ح٫ٓظوَحٍ ك٢ حُزِي، كِْ ٫ طو٘غ ػ٢ٔ ٓلٔٞى رؼٞىس ٓخٍس 
! ٓؼي؟ ٓظٌٕٞ رؤك٠َ كخٍ ٛ٘خ

 
: حرظْٔ ١خٍم ىٕٝ إٔ ٣ِظلض ٝ أؿخد 

ك٢ٜ ك٢ كخؿش ا٠ُ ك٤خس حؿظٔخػ٤ش ... ـ ً٘ض أكٌَ ك٢ ح٧َٓ ٗلٔٚ
... ٝ ا٠ُ ٛلزش ٛخُلش طٔخٗيٛخ، ريٍ إٔ طؼ٤ٖ ؿَرش ٠ٓخػلش... ٤ِٓٔش

 
: ُْ أطٔخُي ٗل٢ٔ إٔ ٛلوض ك٢ كَف ٝ أٗخ أهٍٞ 

ٓخ ٍأ٣ي ٣خ ٓخٍس؟ ... ـ ٓؤكخٍٝ أ٠٣خ إٔ أطليع ا٠ُ ػٔظ٢
 

: ريح حُلَف ػ٠ِ ٓل٤خ ٓخٍس، ٌُٜ٘خ حرظٔٔض ك٢ هِن ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
... ـ آَٓ إٔ ٣ٞحكوخ

 
 

ِٝٛ٘خ ا٠ُ حُٔ٘ظِٙ كولِٗخ ٖٓ ح٤ُٔخٍس ك٢ كَف كخ٬ٓص ِٓش حُِّٔـخص ٝ 
حُٔلَٕ ٝ ُؿخؿخص ح٤ُٔخٙ، ك٢ ك٤ٖ حَٜٗف ١خٍم ػ٠ِ إٔ ٣ؼٞى 

ًخٗض ٓخٍس أًؼَٗخ حٗط٬هخ كوي أهٌص طًَٞ ... ٫ٛطلخر٘خ رؼي ٓخػخص ػ٬ع
ٛ٘خ ٝٛ٘خى ػ٠ِ ح٧ٍٝ حُٔؼ٘ٞٗزش ططخٍى حُلَحٗخص حُِٔٞٗش ًؤٜٗخ ١لِش 

ٛـ٤َس طوَؽ ُِلوٍٞ َُِٔس ح٠ُٝ٧، ػْ حٓظِوض ك٢ اػ٤خء طلض ٗـَس 
ٟؤش ٝ ٍحكض طظؤَٓ حُٔٔخء حُٜخك٤ش ك٢ حَٗ٘حف ٝحٟق ٝ أٗؼش 

حُْ٘ٔ طيحػذ رَ٘طٜخ حَُٔٔحء ٝ طيكت ٬ٓٓلٜخ حَُ٘ه٤ش حُظ٢ ؿٔيطٜخ 
ٍأ٣ض ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ حرظٔخٓش ػٌرش ًًَط٢٘ ... هٔٞس حُ٘ظخء ح٢ٌ٣َٓ٧

. رؤ٣خّ حُطلُٞش حُوخ٤ُش



 
: ٝهلض ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

... ـ ٓؤٗظ١َ رؼٞ حُل٣ِٞخص ٖٓ حُٔلَ حُٔوخرَ ٝ أػٞى كخ٫
 

: ٛظلض ٝ أٗخ أٍحٛخ طزظؼي 
! ـ ٫ طظؤه١َ ٝ ا٫ كِٖ طـي١ ُٔـظي

 
: ٟلٌض ٓخٍس ٝ ٢ٛ طِظلض ا٢ُّ 

! ـ أٗض ٓلظٞظش رٜي٣وش ٓؼَ ٍح٣ٝش
 

: حرظٔٔض ك٢ ٝى ٝ أٗخ أهٍٞ 
اٜٗخ أك٠َ ٛي٣وخط٢ ٝ أُِٜٖٓ ٢ُ ٌٓ٘ حُيٍحٓش ... رخُلؼَ... ـ ٗؼْ

! هخٛش إ رو٤ض ُ٪هخٓش ٓؼ٘خ! ٝ ٓظٌٕٞ ٛي٣وظي أ٠٣خ... حُؼخ٣ٞٗش
! ٓ٘ٔظٔظغ ٓؼخ ًؼ٤َح، أٗخ ٝحػوش

 
ُزؼض ٝٓخٍس ِٜٗٞ ك٢ َٓف ٝٗظَحٗن ر٣ٍٞوخص حُ٘ـَ حُظ٢ طٔخهطض ػ٘ي 

. ٝ َٓص حُيهخثن ٣َٓؼش... حُـيع
كوي ... ٓلَ حُل٣ِٞخص ٤ُْ رؼ٤يح أريح... حٗظزٜض ا٠ُ إٔ ٍح٣ٝش ُْ طؼي رؼي
. ُٔلظٚ ٝٗلٖ ٍِٗ٘ ٖٓ ح٤ُٔخٍس

... كخُٝض إٔ أطَٜ رٜخ ػ٠ِ ٛخطلٜخ حُـٞحٍ، ٢ٌُ٘٘ ُْ أطِن أ١ ؿٞحد
: ًخٕ حُوِن هي ريأ ٣ظَِٔ ا٠ُ هِز٢، ٝ ريأص ٓخٍس ط٬كع حٗوزخ٢ٟ 

! ـ ٍح٣ٝش طؤهَص
 

ـ َٛ ٌٗٛذ ُِزلغ ػٜ٘خ؟؟ 
 

... ٓخ إ ِٝٛ٘خ ا٠ُ حُزخد ح٧ٓخ٢ٓ ُِٔ٘ظِٙ كظ٠ كخؿؤٗخ ٜٓ٘ي ؿ٤َ ٓظٞهغ
ٝ أؿَد ٓخ ك٢ ! ًخٕ ٖٓ حُٞحٟق إٔ ٓؼًَش ٓخ ٝهؼض ٌٓ٘ ُلظخص ه٤ِِش

ح٧َٓ ْٛ ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ ىحٍص ر٤ْٜ٘ حُٔؼًَش، كوي ًخٕ ١خٍم ٣وق 
ك٢ ك٤ٖ ! هزخُظ٘خ ٝ ٛٞ ١ِٞ٣ ًٍحع ٗخد آهَ ٝ ٣ؼزظٚ ٝ ٝؿٜٚ ا٠ُ حُلخث٢

! ًخٕ حُ٘خد ٣ظِٟٞ ٖٓ ح٧ُْ ٝ ٣جٖ ١خُزخ حُٜلق
 

ٝ ؿ٤َ رؼ٤ي ػٜ٘ٔخ ًخٗض طوق ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ ط٠ْ ًٍحػ٤ٜخ ا٠ُ ٛيٍٛخ ٝ 
. ٠ًٍ٘خ ٗلٞٛٔخ ك٢ ؿِع...ؿٔيٛخ ٣َطؼٖ ك٢ ًػَ

ًخٗض ػ٤٘خ ٍح٣ٝش ٓـٍَٝهظ٤ٖ رخُيٓٞع، أٌٓٔض رٌٍحػٜخ ك٢ هِن ٝ أٗخ أٛظق 
 :



ـ ٓخ ح١ٌُ ٣لَٜ؟ 
 

حُظلظض ا٠ُ ١خٍم ح١ٌُ ًخٕ . حٗلـَص ٍح٣ٝش رخ٤ًش ٝ ُْ ط٘زْ رز٘ض ٗلش
ٝؿٜٚ ٓظـٜٔخ ٝ كخؿزخٙ ٓؼوٞى٣ٖ ٝ حُـ٠ذ رخى ك٢ ػ٤٘٤ٚ، كوخٍ ك٢ كِّ 

 :
! ٖٓ ح٧ك٠َ إٔ طٌٛزٖ ا٠ُ ح٤ُٔخٍس... ـ ٓظَٜ ح١َُ٘ش رؼي ُلظخص

 
... ػْ ٠ٍٓ ا٢ُ رخُٔلخط٤ق ىٕٝ إٔ ٣ؼِن

 
ٝ ك٤ٖ ُٔق . ًخٕ ٛخكذ ٓلَ حُل٣ِٞخص ٣طَ ٖٓ ٍٝحء ١خُٝظٚ ك٢ ك٠ٍٞ

: ػ٬ٓخص حُل٤َس ػ٠ِ ٝؿٞٛ٘خ ٛظق ٓوخ١زخ ا٣خ١ 
ٌُٖ ح٥هَ ... ـ ًحى حُٜؼِٞى ٝ ٛي٣وٚ ًخٗخ ٣لخ٫ٕٝ ح٫ػظيحء ػ٠ِ ح٥ٗٔش

... رخٍى هللا ك٤ي ٣خ ر٢٘... َٛد ك٤ٖ َٝٛ ٌٛح حُ٘خد حُْٜ٘
 

: ٗظَ ا٤ُٚ ١خٍم ٗظَس ًحص ٓؼ٠٘ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 
أ٤ُْ ًٌُي؟ ... ـ ٌُ٘ي ُٖ طٜ٘ي رٌٜح أٓخّ ح١َُ٘ش

 
: حُظلظ٘خ ا٤ُٚ ؿ٤ٔؼخ ك٢ ىٛ٘ش كٞحَٛ ك٢ كِّ 

ٓظوٍٞ رؤٜٗٔخ كخ٫ٝ َٓهش ... ـ ٫ كخثيس ٖٓ ؿَ ح٥ٗٔش ا٠ُ حُظلو٤وخص
ٓخ ٍأ٣ي؟ ... ٓللظظ٢

 
ِٛ حَُؿَ حُط٤ذ ٍأٓٚ ٓٞحكوخ ر٬ طَىى ٝ ٛٞ ٣ٜظق ٖٓ ؿي٣ي ٍحكؼخ ٛٞطٚ 

... رخُيػخء ُطخٍم ٝ ٓؼ٤٘خ ػ٠ِ أه٬هٚ ٝ ٜٗخٓظٚ
 

... ؿِٔ٘خ ك٢ ح٤ُٔخٍس ٗ٘ظظَ ك٢ ك٤ٖ ُْ طٌق ٍح٣ٝش ػٖ حُزٌخء ٝ ح٫ٍطـخف
ـ أهز٢٘٣َ ٓخ ح١ٌُ كَٜ رخ٠ُز٢؟ 

 
: أؿخرض ٍح٣ٝش ك٢ اػ٤خء 

طظخَٛص ... ـ ك٤ٖ هَؿض ٖٓ حُٔ٘ظِٙ أكٔٔض رؤٕ ٗوٜخ ٓخ ٣ظزؼ٢٘
ٌُٖ كـؤس أكٔٔض ر٤ي طـٌر٢٘ ٖٓ ... رخ٬ُٓزخ٫س ٝ أَٓػض حُوطٞ

ًٍحػ٢ ٝ ظَٜ أكيٛٔخ أٓخ٢ٓ ىٕٝ ٓخرن اٌٗحٍ ٝ ٛٞ ٣ظلٞٙ رٌِٔخص 
ًػَص ٝ ٛٔٔض رخَُٜحم، ٌُٖ حُؼخ٢ٗ ًخٕ ٣ٌْٔ ك٢ٔ ٝ ... ٓؼخًٔش ر٣ٌجش

٣لخٍٝ ك٢ِٔ ٖٓ ه١َٜ ا٠ُ ىحهَ حُٔ٘ظِٙ ك٤غ ح٧ٗـخٍ ًؼ٤لش ٓٔخ 
أكٔٔض رِٜغ ٗي٣ي ٝ أهٌص أطَِٔٔ ... ٣ٔ٘غ ٍإ٣ش ٓخ ٣لَٜ ك٢ حُظَ

ٝ رخُلؼَ ٗـلض ك٢ حُظوِٚ ٖٓ هز٠ظٚ ٝ ؿ٣َض ... روٞس ٓلخُٝش ح٩ك٬ص



ُوطٞحص ه٤ِِش، ٌُٖ أكيٛٔخ ُلن ر٢ هزَ إٔ أطوط٠ حُزٞحرش حَُث٤ٔ٤ش ٝ 
... ٗي٢ٗ ر٘يس ا٠ُ إٔ ِٓم ٓظَط٢

 
ٝ ٛ٘خ أُحكض ًٍحػ٤ٜخ ح٣ٌُٖ ًخٗخ ِٓظٜو٤ٖ رٜيٍٛخ ُظول٢ حُوطؼش حُظ٢ 

: ػْ ٝحِٛض هخثِش ... طِٔهض ٖٓ ػٞرٜخ
ـ ػْ ُط٢٘ٔ ػ٠ِ ٝؿ٢ٜ ك٢ هٔٞس ًخىص طلوي٢ٗ ٝػ٢٤، ٝ أكٔٔض 

ُٔض أى١ٍ ٓخ ح١ٌُ كَٜ ... روٞح١ طوٍٞ كظ٠ ُْ أهيٍ ػ٠ِ حُٔوخٝٓش
ًخٕ أكيٛٔخ ٣ًَٞ ... رؼي ًُي، كوي ٝؿيطٚ ٣لِظ٢٘ كـؤس ٓؼِٔخ ٛخؿ٢٘ٔ

ػْ ٍأ٣ض ٝؿٚ ١خٍم أٓخ٢ٓ ... ٌٓػٍٞح ٝ ح٥هَ ٣وغ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ٣َٛؼخ
... ٣ٔؤ٢ُ٘ إ ً٘ض رو٤َ

 
ًخٗض ٓخٍس طٔظٔغ ا٤ُٜخ ك٢ حٗلؼخٍ ٝحٟق ٝ طٜظق ك٢ ٍَٓٝ رخى ٖٓ 

أٓخ أٗخ كوي ً٘ض أكْ رلوَ كو٤و٢ رخرٖ ػٔظ٢ ... ٗـخػش أه٤ٜخ ٝ هٞطٚ
... ٝ ٓٞهلٚ حُْٜ٘

 
٤ًق ظَٜ ك٢ حُٞهض حُٔ٘خٓذ؟ ٝ ٓخ : ٢ٌُ٘٘ ُْ أٓظٞػذ ٤ٗجخ ٝحكيح 

ح١ٌُ ؿؼِٚ ٣ؼٞى أىٍحؿٚ رؼي إٔ طًَ٘خ ك٢ حُٔ٘ظِٙ؟؟ 
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حٗظظَ ١خٍم ٍٝٛٞ ٤ٓخٍس ح١َُ٘ش، ٝ هٚ ػ٤ِْٜ حُلخىػش كٔذ ٍٝح٣ظٚ 
ُْ ٣ظـَأ حُ٘خد حُٔؼظي١ ػ٠ِ . حُٔوظِوش، ٝ ٜٗي ٛخكذ حُٔلَ ًٔخ أٍحى

حُ٘ل٢ أٝ ح٫ػظَحٝ ٧ٕ ػوٞرش ح٫ػظيحء رخُظؤ٤ًي ٓظٌٕٞ أًزَ ٖٓ ٓـَى 
! حَُ٘ٝع ك٢ حَُٔهش

 
حٓظؤًٕ ١خٍم ٖٓ حُؼٕٞ حَُٔ٘ف ػ٠ِ حُظلو٤ن ٤ُِٞٛ٘خ ا٠ُ حٍُِٔ٘ 

... ػ٠ِ إٔ ٣ظَٜ ك٤ٔخ رؼي رًَِٔ ح١َُ٘ش ٤ُي٢ُ رٜ٘خىطٚ
 

حُظلظض ٓخٍس ك٢ حٗلؼخٍ ا٠ُ أه٤ٜخ ٝ ٛٞ ٣ظوٌ ٓوؼيٙ ك٢ ٌٓخٕ حُٔخثن 
: ك٢ َٓػش ٝ ٣ي٣َ ٓلَى ح٤ُٔخٍس ك٢ ػٜز٤ش 

! ُوي كخؿؤط٢٘ رظَٜكي ح٣َُٔغ ٝ حُٔيٖٛ! ـ ً٘ض ٍحثؼخ ٣خ ١خٍم
 

: ُزغ ١خٍم ٛخٓظخ ُِلظخص ٝ هي ريح ػ٤ِٚ حُظٞطَ ػْ هخٍ ك٢ ٗزٚ ٜٛٔٔش 
... ـ ُْ ٣ؼي ٛ٘خى أٓخٕ ك٢ حُزِي

 
: حٓظطَى ١خٍم . ٍحٕ ػ٤ِ٘خ حُٜٔض ٖٓ ؿي٣ي ٝ طزخىُض ٝ ٍح٣ٝش ٗظَحص هِوش

ً٘ض ... ـ ُٞ ُْ أػي ك٢ حُِلظش حُٔ٘خٓزش، ٌُخٕ كَٜ ٓخ ٫ طلٔي ػوزخٙ
أكْ روِن ؿ٣َذ ٖٓ ٌٛٙ حُِ٘ٛش ٌٓ٘ حُزيح٣ش ٝ ُْ أٗؤ إٔ أطَى ػ٬ع 

كظ٤خص رٔلَىٖٛ ك٢ طِي حُٔ٘طوش حُوخ٤ُش، ٢ٌُ٘٘ ك٢ ٗلْ حُٞهض ُْ أٍى 
كخَٜٗكض رخُلؼَ، ٌُٖ ٓخ إ حرظؼيص ػٖ حُٔ٘ظِٙ ر٠ؼش ... طو٤٤ي ك٣َظٌٖ

ًخٕ ٛخطق ... ٤ًِٞٓظَحص كظ٠ ٓٔؼض ٤ٍٖٗ ٛخطق ؿٞحٍ ك٢ ح٤ُٔخٍس
كٞؿيص حُلَٛش ٓٞحط٤ش كظ٠ ... ح٥ٗٔش ٍح٣ٝش هي ٝهغ ٜٓ٘خ طلض ح٢ٌَُٓ

... ٝ حُلٔي هلل إٔ ًخٕ ٓززخ ك٢ ػٞىط٢ ٣َٓؼخ... أػٞى ٝ أطلوي حٌُٔخٕ
 

... حٓظؼخىص ٍح٣ٝش ٛخطلٜخ ٝ ٢ٛ طٔظْ رٌِٔخص حٌَُ٘ ٝ ح٫ٓظ٘خٕ
 

ِٝٛ٘خ ا٠ُ حٍُِٔ٘ ٝ ُِٗض ٍح٣ٝش ٓؼ٘خ كظ٠ طظٔخُي أٗلخٜٓخ ٝ طـ٤َ 
كٞحُيس ٍح٣ٝش ٓظوِن ًؼ٤َح إ ٍأص حر٘ظٜخ ك٢ طِي ح٤ُٜجش، أٟق ... ٬ٓرٜٔخ

ا٠ُ ًُي أٜٗخ هي طٔ٘ؼٜخ ٖٓ حُوَٝؽ ٝ طلَٝ ػ٤ِٜخ كٜخٍح إ ػِٔض رؤٜٗخ 



... طؼَٟض ا٠ُ ٓلخُٝش حػظيحء ك٢ ِٗٛظٜخ ٓؼ٘خ
ًخٕ ٣زيٝ ػ٠ِ ٝؿٜٚ . ظَ ١خٍم ك٢ ح٤ُٔخٍس ٝ ٍكٞ حُيهٍٞ ا٠ُ حٍُِٔ٘

... ػ٬ٓخص حُظل٤ٌَ حُؼ٤ٔن ًؤٕ ٟٓٞٞػخ ؿ٬ِ ٣٘ـَ رخُٚ
 

هَؿض ٓخٍس ُظويّ ُٚ ًؤٓخ ٖٓ حُٔخء ٝ ٛٞ ٫ ٣ِحٍ ك٢ ح٤ُٔخٍس، ػْ 
ػخىص رؼي ُلظخص ُظيهَ ػ٢ِ ك٢ ؿَكظ٢، ك٤غ ؿِٔض ا٠ُ ٍح٣ٝش 

حهظَرض ٢٘ٓ ٓخٍس ك٢ ٛيٝء ٝ . أكخٍٝ حُظول٤ق ػٜ٘خ ٝهغ حُٜيٓش
: ٛٔٔض ك٢ أ٢ًٗ ًؤٜٗخ طو٠٘ اُػخؽ ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ ك٢ كخُظٜخ طِي 

... ـ ١خٍم ٣َ٣ي إٔ ٣ظليع ا٤ُي
 

: ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ ىٛ٘ش 
ـ ا٢ُ أٗخ؟ 

 
... ـ ٗؼْ، اٗٚ ٣٘ظظَى ك٢ حُلي٣وش

 
ـ أُْ ٣وَ ُي ٓخًح ٣َ٣ي؟ 

 
ِٛص ًظل٤ٜخ ٝ ٓطض ٗلظ٤ٜخ ػ٬ٓش ؿِٜٜخ رٔخ أٓؤٍ ػ٘ٚ، كٜٔٔض ٝ أٗخ 

: أهّٞ ٖٓ ٓـ٢ِٔ 
... ـ حرو٢ ا٠ُ ؿخٗذ ٍح٣ٝش كظ٠ أٗظَ ٓخ ٣َ٣ي

 
هَؿض ا٠ُ حُلي٣وش ٝ أٗخ أٓظَؿغ ػزخٍحص ػٔظ٢ حُـ٣َزش ك٢ ُوخث٘خ 

َٛ ٣ٌٕٞ ح٧َٓ ... حُٔخ٢ٟ ٝ ط٤ِٔلخطٜخ حُظ٢ طوظَد ٖٓ حُظ٣َٜلخص
ًٌُي؟؟ 

 
ًخٕ ١خٍم ٣وق هَد حُزخد حُوخٍؿ٢ ٝ هي أ١َم ا٠ُ ح٧ٍٝ ك٢ حٛظٔخّ 

ٓخ إ ٓٔغ ٝهغ هطٞحط٢ ػ٠ِ ح٠ُ٘ٔٔ كظ٠ ٍكغ ٍأٓٚ ٝ ٍْٓ . ٝحٟق
ػ٠ِ ٗلظ٤ٚ حرظٔخٓش أهَد ا٠ُ حُلِٕ ٜٓ٘خ ا٠ُ حٍَُٔٝ ٝ هخٍ ك٢ ٛٞص 

: ٛخىة ٤ٍٖٛ 
... ـ آٓق ػ٠ِ اُػخؿي ك٢ ٓؼَ ٛخطٚ حُظَٝف

 
: أؿزض ك٢ ٛٞص هل٤ٞ 

... ـ ٫ رؤّ
 

: ٓؤ٢ُ٘ ك٢ حٛظٔخّ 



ـ ٤ًق كخٍ ٍح٣ٝش ح٥ٕ؟ 
 

ٛيأص رؼٞ ح٢ُ٘ء، ٌُٖ طؤػ٤َ حُٜيٓش ُْ ٣ٌٖ ... ـ اٜٗخ أكٖٔ كخ٫
... ٤ٛ٘خ

 
: ِٛ ٍأٓٚ ك٢ طلْٜ، كؤٍىكض هخثِش 

... كوي ًخٕ طيهِي ٍحثؼخ... ـ رخٍى هللا ك٤ي
 

: حًٔظ٠ ٝؿٜٚ كَٔس هل٤لش ٝ ٛٞ ٣ظٔظْ ك٢ هـَ 
ـ ُْ أهْ ا٫ رخُٞحؿذ، ٝ ٛٞ ٓخ ًخٕ ٤ٓوّٞ رٚ أ١ ٗوٚ آهَ ٜٗي 

... حُلخىػش
 

: ػْ أٟخف ك٢ ٛٞص ريح ك٤ٚ حُـ٠ذ 
... ـ ٌُٖ ٖٓ حُٔئٓق إٔ حُ٘خد حُؼخ٢ٗ أكِض ٖٓ هز٠ظ٢

 
: حرظٔٔض ٝ أٗخ أهٍٞ ٓطٔج٘ش 

ًٔخ أ٢٘ٗ ٫ أظٖ ٣ٌَٗٚ ٤ٓظٔظَ ػ٤ِٚ ... ـ ح١َُ٘ش ٓظوّٞ رخُٞحؿذ
٬٣ٞ١ ...

 
: ٍحٕ ػ٤ِ٘خ حُٜٔض ٖٓ ؿي٣ي هزَ إٔ ٣َكغ ١خٍم ٍأٓٚ ٖٓ ؿي٣ي هخث٬ 

... ٛ٘خُي ٟٓٞٞع ٓخ أٝى إٔ أكيػي ػ٘ٚ... ـ َٓحّ
 

: طٔخٍػض ىهخص هِز٢ ٝ أٗخ أٍى ك٢ كٌٍ 
... ـ ه٤َح إ ٗخء هللا

 
: طخرغ ك٢ ُٜـش ٓطٔج٘ش 
أٗض طؼ٤ِٖٔ ٣خ َٓحّ إٔ ك٤خط٢ طـ٤َص ًؼ٤َح ك٢ ... ـ ًَ حُو٤َ إ ٗخء هللا

ٝ ٫ أٌَٗ إٔ حُظـ٤٤َ ح١ٌُ ١َأ ك٢ ٗل٢ٔ ٛٞ ... حٍُٜ٘ٞ حُو٤ِِش حُٔخ٤ٟش
كوي كظلض ػ٢٘٤ ػ٠ِ كوخثن ًؼ٤َس ُْ ... رل٠ِي رؼي ك٠َ هللا طؼخ٠ُ

أًٖ أػ٤َٛخ حٛظٔخٓخ، ٝ هي ٝػ٤ظٜخ ك٢ ٣ُخٍط٢ ح٧ه٤َس ا٠ُ ر٤ظٌْ رؼي إٔ 
... ٍأ٣ض طـ٤َى أٗض

 
: هخ١ؼظٚ هخثِش 

٫ ط٘ٔذ ا٢ُ أ١ ك٠َ، كؤٗخ ُْ أكؼَ ٤ٗجخ ػ٠ِ ... ـ أٍؿٞى ٣خ ١خٍم
ٌُٖ كطَطي ح٤ُِٔٔش ٝ ٝػ٤ي رخُوطؤ ح١ٌُ ً٘ض ػ٤ِٚ ٛٞ ٓخ ... ح٬١٩م



ٝ ٣ُخٍطي ُ٘خ ُْ ... ىكؼي ا٠ُ َٓحؿؼش ٗلٔي ٝ اػخىس حُ٘ظَ ك٢ ٤َٓ ك٤خطي
طٌٖ ا٫ ٓززخ ٖٓ ح٧ٓزخد، ٝ هللا ٣ٔٞم ُي حُٔزذ حُٔ٘خٓذ، كظ٠ ُٞ 

... ً٘ض رو٤ض ك٢ أ٣ٌَٓخ، كَرٔخ ًخٕ كيع آهَ ٤ٜٓ٘غ حُظـ٤٤َ
 

: حرظْٔ ٝ ٛٞ ٣ٜـ٢ ا٠ُ ًِٔخط٢ ٝ أٍىف رؼي ُلظخص ٖٓ حُٜٔض 
حُلٔي هلل ٓـ١َ حُٔلخد ٝ ٓٔزذ ... ـ حُلٔي هلل ػ٠ِ ًَ كخٍ

أٗض طؼ٤ِٖٔ أ٢٘ٗ ػِٓض ػ٠ِ حُؼٞىس ا٠ُ أٍٝ ... حُْٜٔ ح٥ٕ... ح٧ٓزخد
... ح١ُٖٞ ٬ُٓظوَحٍ رٜلش ٜٗخث٤ش

 
ُِٛص ٍأ٢ٓ ػ٬ٓش ح٣٩ـخد ٝ أٗخ أٗظظَ رو٤ش ٬ًٓٚ ك٢ ٝؿَ كٞحَٛ هخث٬ 

 :
... ٝ حُؼخث٢ِ أ٠٣خ... ـ ٝ أػ٢٘ رخ٫ٓظوَحٍ، ح٫ٓظوَحٍ ح٢ُٜ٘ٔ

 
: ريح ػ٤ِٚ حُظَىى ُِلظخص ٝ هي طؼِن رَٜٙ رخ٧ٍٝ 

ٍرٔخ ... ـ كؤٗخ ك٢ كخؿش ا٠ُ إٔ أريأ ٓ٘ٞح١ٍ ٛ٘خ ػ٠ِ أْٓ ٤ِٓٔش ٝ
ً٘ض ك٢ كخؿش أًؼَ ا٠ُ ٣ٌَٗش ك٤خس طٔخٗي٢ٗ ٝ طوق ا٠ُ ؿخٗز٢ 

كخ٫ٓظوَحٍ حُ٘ل٢ٔ ٝ حُؼخ١ل٢، ًٔخ طؼ٤ِٖٔ، ْٜٓ ... ُظلو٤ن ١ٔٞكخط٢
... ؿيح ُظلو٤ن حُ٘ـخف ػ٠ِ ؿ٤ٔغ ح٧ٛؼيس

 
ُْ ٣ؼي رخ٩ٌٓخٕ طـ٤٤َ ! اٗٚ ٣ظليع ػٖ ٟٓٞٞع حُِٝحؽ رخُلؼَ... ٣خ ا٢ُٜ

ٌُٖٝ ا٠ُ أ٣ٖ ٤ٓؤهٌٗخ ٌٛح حُلي٣غ ٣خ ! حُٟٔٞٞع رؼي حُيهٍٞ ك٢ ِٛزٚ
! طَٟ؟

 
: ريح ػ٠ِ ١خٍم ح٩كَحؽ ٝ ٛٞ ٣ظخرغ 

ٌُٖ ح٧َٓ ٫ ٣ظلَٔ حُظؤؿ٤َ رخُ٘ٔزش ... ـ ٍرٔخ ريح ُي حُٞهض ؿ٤َ ٓ٘خٓذ
ٌُح ؿخَٓص ... ا٢ُ، ٝ ٍرٔخ ٫ طل٤ٖ كَٛش أهَٟ ك٢ ح٣٧خّ حُوخىٓش

كؤٗخ ... رٔلخطلظي ك٢ حُٟٔٞٞع كظ٠ طٌٕٞ هطٞحط٢ حُٔٔظوز٤ِش ػ٠ِ ر٤ّ٘ش
ػْ ... أرلغ ك٢ حُٞهض حُلخ٢ُ ػٖ ٓٞهغ ٓ٘خٓذ ُلظق ٌٓظز٢ حُـي٣ي

... ٓؤهّٞ رظ٤ٜجش حُطخرن حُؼخ٢ٗ ٖٓ ٍِٓ٘ حُؼخثِش كظ٠ ٣ٌٕٞ ػ٘خ ُِِٝؿ٤ش
ٌُح كٖٔ ح١ٍَٝ٠ُ إٔ طٌٕٞ ُٝؿظ٢ حُٔٔظوز٤ِش ػ٠ِ ػِْ أ٠٣خ كظ٠ 

... طٔظؼي ٢ٛ ح٧هَٟ
 

أ١ ؿٞحد ٣٘ظظَٙ : ٛٔض ١خٍم، كٌٔظض ري١ٍٝ ٝ أٗخ أطٔخءٍ ك٢ ١َٓ 
! ٢٘ٓ؟

ٓخ ٌٛٙ ح١ٍُٞش حُظ٢ ٟٝؼ٢٘ ك٤ٜخ؟ ٤ًق ٓؤٛيٙ ٛخطٚ حَُٔس ىٕٝ إٔ أؿَف 



ٓ٘خػَٙ؟ 
ٝ رـَأس أًزَ ... ظ٘٘ظٚ حٓظٞػذ حُيٍّ ك٢ حَُٔس حُٔخ٤ٟش، كبًح رٚ ٣ؼٞى

! ٛخطٚ حَُٔس
ٝ ٍرٔخ ٣ظٖ إٔ ػ٬هظ٢ رلٔخّ ُْ طؼَٔ، هخٛش رؼي إٔ ... ٛل٤ق أٗٚ طـ٤َ

... َٛكض أ٢ٓ رؤ٢٘ٗ ك٢ كَ ٖٓ أ٣ش ػ٬هش
ٓخ حُؼَٔ إً؟؟ 

 
٠ٓض ػٞح٢ٗ ه٤ِِش هزَ إٔ ٣ظٔخُي ١خٍم ٗلٔٚ ٝ ٣ٔظؼ٤ي ٍرخ١ش ؿؤٗٚ 

: ٤ُوٍٞ ك٢ ٛٔض ًخُْٜٔ 
... ٬ٛ كخطلض ٛي٣وظي ٍح٣ٝش رَؿزظ٢ ك٢ ح٫ٍطزخ١ رٜخ... ـ َٓحّ

 
!!! ؿ٤َ ٓؼوٍٞ! ٍح٣ٝش؟... ُِلظخص ُْ أٛيم أ٢ًٗ

حٗلَؿض ٗلظخ١ ٝ ٛٔٔض روٍٞ ٢ٗء ٓخ ٌُٖ حُيٛ٘ش ًخٗض هي ػويص 
إً كٜٞ ُْ ٣لٌَ ! َٛ ٛٞ ؿخى كؼَ؟... ُٔخ٢ٗ ٝ ُْ أِٓي حُظؼ٤ِن رٌِٔش

َٛ ... ٌُٖ ٌٓ٘ ٓظ٠؟ ٝ ٤ًق؟ ٌُٖ ػٔظ٢!! ك٢ّ أٗخ رَ ك٢ ٛي٣وظ٢ ٍح٣ٝش
! طؼِْ رٔخ ٣ِٓغ حُو٤خّ رٚ؟

 
٫كع ١خٍم حُيٛ٘ش حُظ٢ حًظٔض ٬ٓٓل٢، ٝ ك٢ٔ ح١ٌُ ظَ ٓلظٞكخ 

: ك٢ ر٬ٛش ىٕٝ إٔ أٗزْ رز٘ض ٗلش كؤٍىف ٟٓٞلخ 
ـ ٍرٔخ طو٤ُٖٞ رؤ٢٘ٗ ٫ أػَف ٍح٣ٝش ؿ٤يح ٝ ُْ أٍٛخ ًؼ٤َح، ك٤ٌق هٍَص 

حَُٔس ح٠ُٝ٧ ًخٗض ك٢ ٣ُخٍط٢ ... ٢ٌُ٘٘ ٍأ٣ظٜخ ر٠غ َٓحص... هطزظٜخ
٢ٌُ٘٘ ... ٝ هي ٫كظض ك٤خءٛخ ٝ كٖٔ طؼخِٜٓخ... حُٔخروش، أٓخّ ٤ًِظي

ٌُح أػظوي أٜٗخ ! ك٢ حُلو٤وش أػظٔي أًؼَ ػ٠ِ ًٜٞٗخ ٛي٣وظي حُٔوَرش
... ٓظٌٕٞ ك٢ ٓؼَ هِوي ٝ حُظِحٓي

 
: ط٠َؿض ٝؿ٘ظخ١ ٝ أ١َهض ٛخٓٔش 

ٌُٖ ٍرٔخ ًخٕ ٟٝؼٜخ ؿ٤َ ... ٓؤكخطلٜخ ك٢ حُٟٔٞٞع ه٣َزخ... ـ كٖٔ
... ٓ٘خٓذ ح٤ُّٞ

 
: ِٛ ٍأٜٓخ ٓٞحكوخ ٝ هخٍ 

... ـ أػظٔي ػ٤ِي ك٢ طل٤ّٖ حُلَٛش حُٔ٘خٓزش
 

َٛ ٖٓ حٌُٖٔٔ ... حَٜٗف ١خٍم ٝ ُزؼض ٝحهلش ٌٓخ٢ٗ رخُلي٣وش، ٓظلٌَس
! إٔ ط٠ٔ٘ ٍح٣ٝش هٜش ؿخى رُٜٔٞش ٝ طٞحكن ػ٠ِ ١ِذ ١خٍم؟

َٛ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طٞحكن ُٔـَى حُؼَكخٕ رخُـ٤َٔ رؼي إٔ أٗوٌٛخ ٖٓ 



ٓلخُٝش ح٫ػظيحء؟ 
ٝ ٍح٣ٝش ٫ طِحٍ ك٢ حُٔ٘ش حُؼخُؼش ... ًٔخ إٔ ١خٍم ٓٔظؼـَ ػ٠ِ حُِٝحؽ

كَٜ ٤ٌٕٓٞ حُِٝحؽ ك٢ ٓؼَ ٛخطٚ حَُٔكِش ه٤خٍح . ٖٓ ىٍحٓظٜخ حُـخٓؼ٤ش
ٓ٘خٓزخ رخُ٘ٔزش ا٠ُ ىٍحٓظٜخ ٝ ٓٔظوزِٜخ ح٢ُٜ٘ٔ؟ 

كِْ أٗـَ رخ٢ُ هزَ ... ح٧َٓ ُٜخ هزَ ًَ ٢ٗء... ػ٠ِ أ٣ش كخٍ
! ٓ٘خٍٝطٜخ
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... ٓٞحكوش

 
ُْ أٛيم أ٢ًّٗ ٝ أٗخ أٓٔغ طِي حٌُِٔش، ٝ حطٔؼض ػ٤٘خ١ ػٖ آهَٛٔخ ٝ 
أٗخ أكِٔن ك٢ حُلَحؽ، ٝ هي حٍطوض ٣ي١ ػٖ ٓٔخػش حُٜخطق حُظ٢ ًخٗض 

: ٛظلض ك٢ ط٘ز٤ٚ ... ك٢ ٢٘٤ٔ٣
! اٗٚ ُٝحؽ ٝ ٤ُْ ُؼزش... ـ ٍح٣ٝش، َٛ كٌَّص ؿ٤يح ك٢ هَحٍى؟ ٫ طظَٔػ٢

 
: ؿخء٢ٗ ٛٞطٜخ ٝ هي ٗخرٚ رؼٞ حُظَىى 

ػْ كظَس حُوطزش ٓظٌٖٔ ٤ًِ٘خ ٖٓ حطوخً ... ـ اٜٗخ ٓٞحكوش ٓزيث٤ش ٣خ َٓحّ
أ٤ُْ ًٌُي؟ ... حُوَحٍ حُٜ٘خث٢

 
: هِض ك٢ هِن 

ـ ٝ ؿخى؟ ٓخًح ػ٘ٚ؟ 
 

: أؿخرض ٍح٣ٝش ك٢ حٓظـَحد 
ـ ٓخًح ػ٘ٚ؟ 

 
: ٛظلض ٖٓ ؿي٣ي ٝ حُيٛ٘ش طـ٢َٗٔ 

ـ َٛ ٤ٔٗظٚ رَٔػش؟ أُْ ط٢ٌٗٞ طؼ٤٘٤ٖ ك٢ أٍم ٝ ٜٓخى ٓظٞحَٛ ٧ٗي 
ظ٘٘ظي أٗي طَٔػِض ك٢ ٍك٠ٚ؟ 

 
: طٜ٘يص ٍح٣ٝش ط٤ٜ٘يس ه٤َٜس ٝ هخُض 

ـ ك٤ٖ كٌَص ك٢ ح٧َٓ أًؼَ، ٝؿيص أ٢٘ٗ هي أؿخَٓ ٬٣ٞ١ ٝ أكخٍد ػخثِظ٢ 
ٝ هي ... ٝ أ٢ِٛ ٝ أِٛٚ ا٠ُ أؿَ ؿ٤َ ٠ٔٔٓ ٖٓ أؿَ ٛيف ؿ٤َ ٠ٕٓٔٞ

ٌُح كوي ! أٍكٞ هطخرخ ًؼ٣َ٤ٖ ك٢ حٗظظخٍٙ، ػْ ٫ ٣ٌٕٞ ٛ٘خُي ٤ٜٗذ
ٝ إ ُْ ٌٖٗ ٓظٞحكو٤ٖ ... حٓظوَص هللا ٝ هٍَص حُٔٞحكوش ػ٠ِ ١خٍم

ٓخ ٍأ٣ي؟ . ك٤ٔظَٜ ًُي ؿ٤ِخ ك٢ كظَس حُوطٞرش
 

ٍح٣ٝش ُْ ! ُْ أًٖ أٓظط٤غ إٔ أهٍٞ أ٣ش ًِٔش أهَٟ... طٜ٘يص ك٢ ط٤ِْٔ
ٝ ُْ أِٓي إٔ أهزَٛخ ػٖ ... طٌٖ طؼِْ ػٖ ٓ٘خػَ ١خٍم حُٔخروش ٗخك٤ظ٢

٢ٌُ٘٘ ك٢ ٗلْ حُٞهض ... ٢ٗء ٜٓ٘خ كظ٠ ٫ طٔخٍٝٛخ ٌٗٞى ك٢ ٗٞح٣خٙ
. ً٘ض ٓظوٞكش ٓ٘ٚ



 
ك٤خ٢ٗ ٝ حرظؼي رخطـخٙ ... ٝ هطَص ػ٠ِ رخ٢ُ ًِٔخطٚ ح٧ه٤َس ك٢ حُلي٣وش

حُزخد حُوخٍؿ٢، ٌُٖ هزَ إٔ ٣وظل٢ طٔخٓخ، حُظلض ٜٗق حُظلخطش ٝ ْٛٔ 
ٓزظٔٔخ، ٗلْ ح٫رظٔخٓش حَُٔس حُظ٢ ُٔلظٜخ ػ٠ِ ٗلظ٤ٚ ك٤ٖ ٓـخىٍطٚ 

: ُِٓ٘٘خ ٌٓ٘ ر٠ؼش أَٜٗ 
... ـ ٝكوي هللا ٓغ كز٤زي

 
أٓخ أٗخ كوي ٝهلض ٓ٘يٝٛش، ٫ أى١ٍ ... ػْ حَٜٗف ىٕٝ إٔ ٣٘ظظَ طؼ٤ِو٢

! ٓخ ػ٢ِ ػِٔٚ أٝ هُٞٚ
 

: أهَؿ٢٘ ٗيحء أ٢ٓ حُوخىّ ٖٓ هخٍؽ حُـَكش ٖٓ طو٬٤ط٢ كوِض َُح٣ٝش 
ح٬ُّٔ ... أٍحى ٫كوخ... ٗيحء ػخؿَ ٖٓ ٝحُيط٢... ـ كٖٔ، أطًَي ح٥ٕ
... ػ٤ٌِْ ٝ ٍكٔش هللا

 
ٟٝؼض حُٔٔخػش ك٢ ٗلْ حُِلظش حُظ٢ أىحٍص ك٤ٜخ أ٢ٓ ٓوزٞ حُزخد ٝ 

: ٢ٛ طوٍٞ ٓزظٔٔش 
... ـ ػ٘يى ٤ٟٞف

 
هلِص ٖٓ . ػْ ظَٜص ٖٓ هِلٜخ ىح٤ُش ٝ ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ حرظٔخٓش ٝحٓؼش

: ٌٓخ٢ٗ ٝ ٓخٍػض ا٠ُ ٓؼخٗوظٜخ ك٢ كَف 
!! ٝ أه٤َح ظَٜص! ـ ٓخ ٌٛٙ حُٔلخؿؤس حَُحثؼش

 
: ؿِٔض ا٠ُ ؿخٗز٢ ػ٠ِ ح٣ََُٔ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

... ـ ٫ طؼ٤ِٖٔ ٣خ َٓحّ ًْ ً٘ض ٓ٘ـُٞش ك٢ حُلظَس حُٔخ٤ٟش
 

: ُِٛص ٍأ٢ٓ ك٢ ػظخد ٝ هِض 
كظوظل٤ٖ رٌَ رٔخ١ش، ٝ إ حطِٜض ري ... ـ ١زؼخ ٓ٘ـُٞش ػٖ ًَ حُ٘خّ

ٝ ٫ طٌِل٤ٖ ٗلٔي ػ٘خء ح٫طٜخٍ ... طوٍٞ أٓي رؤٗي هَؿض ا٠ُ ٌٓخٕ ٓخ
ٓخ ح٧َٓ ٣خ ىح٤ُش؟ أٗض طول٤ٖ ... كظ٠ ك٢ ح٤ٌُِش ٫ طظ٣َٜٖ رظخطخ! ك٤ٔخ رؼي
! ٤ٗجخ ٓخ

 
حكَٔ ٝؿٚ ىح٤ُش ٝ ٢ٛ ططَم ك٢ هلَ ٝ هي ػِض ٗلظ٤ٜخ حرظٔخٓش 

... ؿٌُش
: كِٔوض ك٤ٜخ ك٢ ىٛ٘ش 

! ـ حٗطو٢ رَٔػش، كوِز٢ ٣ليػ٢٘ رؤَٓ ؿَِ



 
: ٟلٌض ىح٤ُش ٟلٌش ه٤َٜس ٝهخُض 

... ُِكخك٢... ً٘ض أؿِٜ... ـ ك٢ حُلو٤وش
 

: ظَٜص ػ٢ِ ػ٬ٓخص ػيّ حُظٜي٣ن ٝ هِض ك٢ ر٬ٛش ؿ٤َ ٓوٜٞىس 
! ـ ُكخف ٖٓ؟

 
: ٟلٌض ٖٓ ؿي٣ي ٝ هخُض ٓؼظٌٍس 

أٗخ ... ـ كيع ًَ ٢ٗء رَٔػش ٗي٣يس، ٝ ُْ طٌٖ ُي١ كَٛش ٧هزَى
... آٓلش كوخ ٢٘ٗ٧ ُْ أهزَى ك٢ ح٩رخٕ

 
: ػخٗوظٜخ ك٢ كَف كو٤و٢ ٝ أٗخ أهٍٞ ٜٓ٘جش 

ٌُٖ حَٗك٢ ٢ُ ! ٓغ أ٢٘ٗ أػظذ ػ٤ِي ًؼ٤َح... ـ أُق ٓزَٝى ٣خ كز٤زظ٢
... ُٝٔخًح ٝ ٓظ٠ ٝٝٝ... رخُظل٤َٜ، ٖٓ ٛٞ ٝ ٤ًق كَٜ ًُي

 
: حػظيُض ك٢ ؿِٔظٜخ ٝ هخُض 

ٌُ٘ٚ ٓخكَ ُِيٍحٓش ػْ حُؼَٔ ... ك٢ حُلو٤وش ٛٞ أكي أهَرخث٘خ... ـ كٖٔ
ٌُٖ أٓٚ طٍِٝٗخ رخٓظَٔحٍ ٝ ... ك٢ ً٘يح، ٝ ُْ أًٖ هي ٍأ٣ظٚ ٌٓ٘ كظَس ٣ٞ١ِش

ٝ هي ١ِذ ٜٓ٘خ ٓئهَح رؤٕ طزلغ ُٚ ... ٢ٛ ٖٓ ٛي٣وخص أ٢ٓ حُٔوَرخص
كٔؤٍ أر٢ ػٖ حُؼ٣َْ ػٖ ! ػٖ ُٝؿش ٓ٘خٓزش، كٞهغ حهظ٤خٍٛخ ػ٢ِ

! ػْ طٔض حُٔٞحكوش... ٣َ١ن أكي ٓؼخٍك٘خ ك٢ ً٘يح
 

: ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ ىٛ٘ش ٝ ٛظلض 
ـ ٝ أٗض ٓخ ٍأ٣ي ك٢ حُؼ٣َْ؟ 

 
: حًظ٠ٔ ٝؿٜٜخ كَٔس ٖٓ ؿي٣ي 

ٝ ٓٔظٞحٙ ح٫ؿظٔخػ٢ ... ـ ٣وُٕٞٞ رؤٗٚ ػ٠ِ هيٍ ٖٓ حُظي٣ٖ ٝ ح٧ه٬م
... ٤ْٓٝ ٝ أ٤ٗن... ٣ؼَٔ ٜٓ٘يٓخ ك٢ ًَٗش َٓٓٞهش ك٢ ً٘يح... ؿ٤ي

 
: ػخؿِظٜخ رٔئحٍ ػخٕ 

ـ َٛ ٍأ٣ظٚ؟ 
ػْ حُظو٤٘خ ٌٓ٘ أٓزٞع ... ػْ ٍأ٣ظٚ ك٢ حٍُٜٞ... ـ ً٘ض أػَكٚ ك٢ حُٜـَ

... ك٤ٖ ؿخء ُِوخء أر٢
 

ـ َٛ طليػض ا٤ُٚ؟ 



 
ٝ ػ٤ِٚ ح٫ٛظٔخّ رخٌُؼ٤َ ٖٓ حُظَط٤زخص ... ًخٕ ٓٔظؼـ٬ ٗٞػخ ٓخ... ـ ه٬٤ِ

كٜٞ ٤ٓزو٠ ٛ٘خ ػ٬ػش أٓخر٤غ كو٢، ٤ٓظْ ه٬ُٜخ ػوي ... هزَ حُٔلَ
... ػ٠ِ إٔ ٣وخّ حُِكخف ك٢ أؿخُطٚ حُٔوزِش... حُوَحٕ

 
: ٛظلض ك٢ حٓظـَحد ٗي٣ي 

ـ أ٣ش ٓؼخ٬ٓص ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طٌٕٞ أًؼَ أ٤ٔٛش ٖٓ حُـِّٞ ا٠ُ ُٝؿظٚ 
! حُٔٔظوز٤ِش ٝ حُظؼَف ػ٤ِٜخ ػٖ ًؼذ؟

 
: هطَ ػ٠ِ رخ٢ُ ٓئحٍ آهَ ريح ٢ُ ِٓلخ 

ـ ًْ ػَٔ حُؼ٣َْ؟ 
 

: ريح ػ٤ِٜخ ح٫ٍطزخى ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
كٌِٔخ ًخٕ حَُؿَ أًزَ، ًِٔخ ًخٕ أًؼَ ٠ٗـخ ٝ ... ـ كخٍم حُٖٔ ٤ُْ ٜٓٔخ

ًِٔخ ًخٗض كٌ٘ظٚ ك٢ حُل٤خس ٝ هزَطٚ ح٤ُٜ٘ٔش ًخك٤ش ٤ُظلَٔ ٓٔئ٤ُٝش 
... ر٤ض ٝ ُٝؿش، هخٛش ك٢ حُـَرش

 
: هخ١ؼظٜخ ك٢ اَٛحٍ 
ـ ىح٤ُش، ًْ ػَٔٙ؟ 

 
...  ٓ٘ش38ـ 
 

: ٜٗوض ك٢ كِع ٝ ٛظلض ك٢ حٓظٌ٘خٍ 
٤ًق طَطزط٤ٖ رَؿَ ٣ٌزَى ! أٗض ُْ طزِـ٢ حُؼخ٤ٗش ٝ حُؼ٣َٖ٘ رؼي! ـ ىح٤ُش

!  ػخٓخ؟15رؤًؼَ ٖٓ 
 

: حرظٔٔض ىح٤ُش ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ كَؽ 
ـ ُٔخًح ط٣َٖ حُٔٔؤُش ػ٠ِ أٜٗخ ًخٍػش؟ 

 
: ٛظلض ٖٓ ؿي٣ي ٝ أٗخ أهٍٞ 

ـ ١زؼخ ًخٍػش، إٔ ط٘وطؼ٢ ػٖ ىٍحٓظي ٝ طَطزط٢ ر٘وٚ ٣ٌزَى رؼيى ٫ 
٣ٔظٜخٕ رٚ ٖٓ حُٔ٘ٞحص، ٫ طؼَك٤٘ٚ، ٝ ٫ ٣ٜظْ ٛٞ رؤٕ ٣ظؼَف ػ٤ِي، ػْ 

ٝ ! طٔخك٣َٖ ٝ طزظؼي٣ٖ ػٖ أِٛي ُظ٬ه٢ ك٤خس ٓـُٜٞش حُٔؼخُْ ك٢ حُـَرش
ٓخ ٍأ١ كٔخّ ك٢ ح٧َٓ؟ 

 



: أ١َهض ىح٤ُش ُِلظخص ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
ٌُٖ ٤ُٝي ... ٝ هي هخٍ ٗلْ ٬ًٓي... ـ كٔخّ ُْ ٣ٌٖ ٓٞحكوخ ك٢ حُزيح٣ش

طليع ا٤ُٚ ٝ أه٘ؼٚ رؤ٢٘ٗ ُٖ أٗوطغ ػٖ ىٍحٓظ٢ رَ ٓؤٝحِٜٛخ ٛ٘خى، ًٔخ 
أٗٚ ٝػيٙ رؤٕ ٣َٜٔ ُٚ ح٠ٗ٫ٔخّ ا٠ُ ٤ًِش حُطذ ك٢ ً٘يح، كظ٠ ٣ٔخكَ 

... ٓؼ٘خ
 

... أكٔٔض ريٝحٍ ػ٤٘ق، ٝ ٓخىص ح٧ٍٝ طلض هي٢ٓ ٝ ُْ أٗطن رٌِٔش
َٛ طز٤غ أهظي رُٜٔٞش ٖٓ أؿَ ٓٔظوزِي ح٢ُٜ٘ٔ؟ ٤ًق طلٌَ ! كٔخّ؟

رٜخطٚ حُط٣َوش؟ 
 

: ٫كظض ىح٤ُش ػ٬ٓخص حٌٍُٛٞ ك٢ ػ٢٘٤ كوخُض ٓطٔج٘ش 
... ـ ٫ ط٤ٔج٢ حُظٖ رلٔخّ، كٜٞ ُْ ٣ٞحكن ٖٓ أؿَ ىٍحٓظٚ ٝ ٓٔظوزِٚ

رَ ٧ٜٗخ ٣َ١وش طٌٔ٘ٚ ٖٓ حُزوخء ا٠ُ ؿخٗز٢ كظ٠ ٫ أكْ رخُـَرش ٝكي١ 
ػْ ٛٞ ُْ ! ٝ كظ٠ ٣ظؤًي ٖٓ ٬ٓٓش ٗٞح٣خ ٤ُٝي ٝ ٓؼخِٓظٚ حُلٔ٘ش ٢ُ

٣ٞحكن ا٫ ٧ٕ أ٢ٓ ٝ أر٢ ًخٗخ ٓٞحكو٤ٖ ػ٠ِ ٤ُٝي ٝ ُْ ٣ِٔي إٔ ٣ـ٤َ ٍأ٣ٜٔخ 
ػْ أ٫ طـي٣ٖ إٔ حهظَحف ٤ُٝي ٣يٍ ػ٠ِ اه٬ٛٚ ٝ ... كٞحكن ػ٠ِ حهظَحكٚ

ٛيهٚ؟ 
 

ٝ َٓكض ه٬٤ِ أكٌَ ك٢ ٓلَ كٔخّ ا٠ُ ... ً٘ض هي ٛيأص رؼٞ ح٢ُ٘ء
َٛ ًَ ٖٓ ٣ٔخكَ ا٠ُ حُـَد ٣ظـ٤َ؟ ٝ ٓخ ... ً٘يح، كخٗظخر٢٘ هِن ٓلخؿت

أىٍح٢ٗ رؤٗٚ ٣ؼٞى ٓؼِٔخ ٓخكَ، كٔخّ ح١ٌُ ػَكظٚ ٝ أػـزض رٚ؟ 
 

: حُظلظض ا٠ُ ىح٤ُش ٓـيىح ٝ أٗخ أهٍٞ 
أٗض كظ٠ ُْ طل٢٠ رلظَس هطزش طي٤ٍٖٓ ك٤ٜخ ... ـ ٝ ٌُٖ ٣خ ىح٤ُش

أ٫ ! ٗو٤ٜش ُٝؿي حُٔٔظوز٢ِ ُظؼَك٢ ٓيٟ ٬ٓثٔش ١زخػٚ ُطزؼي
طل٤ٖٔ رخُـ٤ع ٧ٗٚ حٛظْ رٌَ حُظلخ٤َٛ ا٫ حُـِّٞ ا٤ُي ٝ ٓلخىػظي ػٖ 

ٓ٘خ٣ٍؼٚ ٝ حٛظٔخٓخطٚ؟ 
 

كظ٠ كٔخّ ًخٕ ٓوظ٘ؼخ ... ـ ك٢ حُلو٤وش ٛٞ ؿِْ ا٠ُ أر٢ ٝ كٔخّ
... ر٘و٤ٜظٚ، ٌُٖ ؿَ ٓخ ٣وِوٚ ٛٞ كخٍم حُٖٔ

 
: ٓخى حُٜٔض ُِلظخص هزَ إٔ طٜظق ىح٤ُش 

... ـ ًيص أ٠ٔٗ ٓزذ ٣ُخٍط٢ ُي
 

: ططِؼض ا٤ُٜخ ك٢ حٛظٔخّ كوخُض ٓزظٔٔش 



... ٝ ٣طِذ ٓٞػيح ٓغ ٝحُيى هزَ ٓلَٙ... ـ كٔخّ ٣وَثي ح٬ُّٔ
 

: ػْ حهظَرض ٢٘ٓ ٝ ٛٔٔض 
... ك٢ حٌُٔظزش... ؿيح... ـ ًٔخ أٗٚ ٣َ٣ي إٔ ٣َحى
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ؿِٔض ا٠ُ ١خُٝش ؿ٤َ رؼ٤يس ػٖ حُٔيهَ، كظ٠ طَٜٔ ٍإ٣ظ٢ ُِيحهَ 
ا٠ُ حٌُٔظزش، ػْ أهَؿض ًظز٢ ٝ ًَحٓخط٢ ٝ ٟٝؼظٜخ أٓخ٢ٓ، ٓزؼؼَس 

ػ٠ِ حُطخُٝش، ٝ أًززض ػ٤ِٜخ ًؤ٣ش ١خُزش ٓـظٜيس ٓ٘ٔـٔش ٓغ َٓحؿؼظٜخ 
ؿ٤َ أ٢٘ٗ ً٘ض أٍكغ ٍأ٢ٓ ر٤ٖ حُل٤٘ش ٝ ... ؿ٤َ ػخرجش رٔخ ٣يٍٝ كُٜٞخ

... ح٧هَٟ ٧ُو٢ ٗظَس ػ٠ِ حُٔيهَ ًِٔخ ٓٔؼض ٣ََٛ حُزخد ٝ ٛٞ ٣لظق
 

: ًخٗض ٍح٣ٝش طـِْ ا٠ُ ؿخٗز٢ ٝ ٢ٛ طٌظْ ٟلٌظٜخ رٜؼٞرش 
! ـ ٖٓ ٣َحى ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ي رؤٗي ػ٠ِ ٓٞػي

 
ّْ ػٖ حُظلي١ ٝ طلٜق ػٖ حُـ٠ذ ح١ٌُ ٣ؼظَٔ ك٢  كيؿظٜخ ر٘ظَس ط٘

: ٛي١ٍ 
... أٗخ ٛ٘خ ٓؼَ حُؼخىس، أٍحؿغ ى٢ٍٓٝ! ـ ٝ ٖٓ هخٍ رؤ٢٘ٗ أٛظْ ُٔٞػيٙ؟

 
: أ١ِوض ٍح٣ٝش ٟلٌش ه٤َٜس ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

... كبٕ ػ٤ٞٗي طل٠لي! ـ إً طٞهل٢ ػٖ َٓحهزش حُزخد
 

: أٗلض رٞؿ٢ٜ ك٢ ػٜز٤ش ٝ ٛظلض 
ًؤ٢٘ٗ ١َف ! ٣لٌَ ٝ ٣وٍَ ٝ ٫ ٣ٜظْ كظ٠ رَأ٢٣... ـ َٛ طظ٣ٍٜٖٞ ٣خ ٍح٣ٝش

ٓخ حُيحػ٢ ٣خ طَٟ؟ أُْ ٣ٌٖ !! ػْ ٣طِذ ٓٞػيح ُظٞى٣ؼ٢... ػخ١ٞٗ ك٢ ك٤خطٚ
! ٖٓ ح٧ك٠َ إٔ ٣ََٓ ا٢ُ رطخهش ٓؼخ٣يس ٖٓ ً٘يح رؼي ر٠ؼش ٍٜٗٞ؟

 
: هخُض ٍح٣ٝش ٜٓيثش 

كٜٞ ... ـ أٗض طؼ٤ِٖٔ إٔ ًَ ٢ٗء كَٜ رَٔػش ٝ ىٕٝ ٓخرن طوط٢٤
... حٟطَ ا٠ُ حُٔلَ كظ٠ ٣ٌٕٞ ا٠ُ ؿخٗذ أهظٚ

 
أُْ ربٌٓخٗٚ إٔ ٣ظوٌ ٓٞهلخ ٤ُٔ٘ؼٜخ ... ٝ هٜش ىح٤ُش أ٠٣خ... ـ ٗؼْ، ًًَط٢٘

ٖٓ ح٫ٍطزخ١ رٌحى حُ٘وٚ ح١ٌُ ك٢ ٖٓ ٝحُيٛخ؟ 
 

إ ًخٗض ىح٤ُش ٓٞحكوش ٝ ٝحُيحٛخ ٓٞحكوخٕ، كَٜ ... ـ ٣خ َٓحّ، ٣خ كز٤زظ٢
!!! ٤ٓؼ٢٘ ٍك٠ٚ ٤ٗجخ؟

 



: طٜ٘يص ك٢ كَٔس ٝ أُْ ػْ ٛظلض ك٢ َٓحٍس 
!!! ؿيح... ـ ٝ ٌُٖ ًُي ٫ ٣ٔ٘غ أ٢٘ٗ ٓـظخظش ٓ٘ٚ

 
رَ أٜٗخ ُْ طِٔي حُٞهض ُظؼِن، ٧ٗٚ ك٢ ... ُْ طؼِن ٍح٣ٝش ػ٠ِ ًِٔخط٢

: طِي حُِلظش ط٘خ٠ٛ ا٠ُ ٓٔخٓؼ٘خ ٛٞص ٓؤُٞف أُو٠ ػ٤ِ٘خ ح٬ُّٔ 
... ـ ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ ٝ ٍكٔش هللا

 
٣خ ا٢ُٜ، ُوي ؿلِض ػٖ ... ٍكؼض ٍأ٢ٓ ٌٓػٍٞس ٧ؿيٙ أٓخ٢ٓ ٓزخَٗس

! َٓحهزش حُزخد ٝ حٌٜٗٔض ك٢ حُلي٣غ ٓغ ٍح٣ٝش
ٌٓ٘ ٓظ٠ ٝ ٛٞ ٛ٘خ ٣خ طَٟ؟ َٛ ٓٔغ ٓخ هِظٚ؟ ػ٠ِ أ٣ش كخٍ ٫ ٣ْٜ، رَ 

... ٖٓ ح٧ك٠َ إٔ ٣ؼِْ ٓٞهل٢ ٓ٘ٚ
 

: حًظ٠ٔ ٝؿ٢ٜ رؼٞ حُلَٔس ٝ أٗخ أٍى رٜٞص ٫ ٣ٌخى ٣ٔٔغ 
... ـ ٝ ػ٤ٌِْ ح٬ُّٔ ٝ ٍكٔش هللا ٝ رًَخطٚ

 
ؿٌد كٔخّ ح٢ٌَُٓ حُٔوخرَ ٝ ؿِْ ا٠ُ حُطخُٝش ك٢ ٛيٝء ٝ ػ٠ِ 

... ٗلظ٤ٚ طِي ح٫رظٔخٓش ح٤ُُ٧ش حُظ٢ ٫ طٌخى طلخٍهٜٔخ
 

٢ٌُ٘٘ ... ًْ حٗظوض ا٤ُٚ، ٝ ًْ حٗظوض ا٠ُ كي٣ؼٚ، ا٠ُ ٛٞطٚ ٝ ٟلٌظٚ
ً٘ض ٓـظخظش، طظٜخٍع ك٢ ىحه٢ِ ٍؿزظ٢ ك٢ ح٫رظٔخّ ٝ حُٔئحٍ ػٖ 

كخُٚ رؼي ؿ٤خد ىحّ ر٠ؼش ٍٜٗٞ، ٝ كخؿظ٢ ا٠ُ حُظ٘ل٤ْ ػٖ ؿ٠ز٢ ٝ 
... ٓؼخهزظٚ ػ٠ِ طـخِٛٚ ٢ُ

 
ٝ ٤ًق أكٞحٍ حُيٍحٓش؟ ... ـ ٤ًق كخُي ٣خ َٓحّ

 
: حٗظَٜص ح٫رظٔخٓش ػ٠ِ حُظ٤ٌَ٘س كَكؼض ٍأ٢ٓ ٧هٍٞ ك٢ حٓظ٬ّٔ 

... ًَ ٢ٗء ػ٠ِ ٓخ ٣َحّ... ـ حُلٔي هلل
 

: ػْ حُظلض ا٠ُ ٍح٣ٝش ٝ هخٍ 
َٛ طؤًَ ؿ٤يح، ٝ طٜظْ رٜلظٜخ؟ ... ـ ٍح٣ٝش، ه٢ُٞ حُلو٤وش

 
: حرظٔٔض ٍح٣ٝش ٝ هخُض 

٢ٌُ٘٘ ُٔض ٝحػوش ... ٝؿٜٜخ ٗخكذ ٣لخ٢ً ٗلٞد ح٧ٓٞحص... ـ ًٔخ طَٟ
ح٫ٓظلخٗخص ٝ ٓخ ... أّ أٜٗخ ػٞحَٓ ٗل٤ٔش... إ ًخٕ ك٢ ح٧َٓ َٓٝ ٓخ

... ٗخرٜٜخ



 
: ٝ ٓخ إ أٜٗض ػزخٍطٜخ طِي كظ٠ ٝهلض ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

... ٓؤػٞى رؼي ه٤َِ... ـ أكظخؽ رؼٞ حٌُظذ
 

... ػْ حرظؼيص ٝ حهظلض ر٤ٖ حَُكٞف
 

: ه٤ْ ػ٤ِ٘خ حُٜٔض ُِلظخص هزَ إٔ ٣زخىٍ كٔخّ 
ٝ ٌُٖ ... ٢٘ٗ٧ ُْ أٓؤٍ ػ٘ي ٌٓ٘ كظَس... ـ أػِْ أٗي ٓٔظخءس ٢٘ٓ

ٝ هي كيػظ٢٘ ٗل٢ٔ ًؼ٤َح ... إٔ ٗـخٛي أٗلٔ٘خ... أط٣ًٌَٖ ٓخ حطلو٘خ ػ٤ِٚ
ٝ ٢ٌُ٘٘ أػِْ أ٢٘ٗ إ ... رخُويّٝ ا٠ُ ح٤ٌُِش، ٝ ٍإ٣ظي كظ٠ ٖٓ رؼ٤ي

أًػ٘ض َُؿزخط٢ َٓس كِٖ أهيٍ ػ٠ِ ٓوخٝٓظٜخ َٓحص، ٌُُي آػَص إٔ ٠َٗ 
ُْ ٣ظزن . كظ٠ أٗظ٢ٜ ٖٓ حُيٍحٓش حُ٘ظ٣َش... رؼ٤ي٣ٖ ػٖ رؼ٠٘خ حُزؼٞ

... ػْ... ر٠ؼش ٍٜٗٞ كو٢... حٌُؼ٤َ
 

: ٍكؼض ٍأ٢ٓ ٝ هخ١ؼظٚ هخثِش 
!!! ـ ػْ طٔخكَ ا٠ُ ً٘يح

 
ّّ ٗلظ٤ٚ ٝ طٜ٘ي هخث٬  ُ :

... ـ ً٘ض أػِْ إٔ ٌٛح ٓخ ٣ِػـي
 

: ػويص ًٍحػ٢ أٓخّ ٛي١ٍ ٝ هِض ىٕٝ إٔ أٗظَ ا٤ُٚ 
ـ ٓخًح ً٘ض طظٞهغ ٢٘ٓ؟ إٔ أٛ٘جي ػ٠ِ هَحٍى ح٤ُِْٔ ح١ٌُ ؿخء ك٢ 

حُٞهض حُٔ٘خٓذ؟ ً٘ض أٗظظَ ٜٗخ٣ش حُٔ٘ش رلخٍؽ حُٜزَ كظ٠ ٣ٞحكن ٝحُي١ 
... ٌُٖ ح٥ٕ... ػ٠ِ اػ٬ٕ حُوطزش ٤ٍٔٓخ

 
: ٗظَ ا٢ُ ك٢ هِن ٝ ُٜلش 

ـ ح٥ٕ ٓخًح ٣خ َٓحّ؟ َٛ ٓظـ٣َ٤ٖ ٍأ٣ي؟ 
 

حؿٍَٝهض ػ٤٘خ١ ري٤ٓؼخص ٓ٘ؼظٜخ ٖٓ حُظيكَؽ ػ٠ِ هي١ ٝ أٗلض 
: رٞؿ٢ٜ كظ٠ ٫ ٣ظلطٖ ا٤ُٜخ ٝ أٗخ أْٜٛٔ 

ـ ٓلَى ا٠ُ ً٘يح ُْ ٣ٌٖ ك٢ حُلٔزخٕ ٝ أٗض كظ٠ ُْ طٔؤ٢ُ٘ ػٖ 
ػْ ٓخ ٤َٜٓ ػ٬هظ٘خ رَأ٣ي رؼي ٓلَى؟ ٝ ًْ ٤ٓيّٝ ٌٛح حُٔلَ؟ ! ٍأ٢٣

 
: ريح ػ٤ِٚ ح٫ٍطزخى ٝ ٛٞ ٣وٍٞ ك٢ طَٞٓ 

ٝ ُٖ أهِق ... ـ أػِْ أ٢٘ٗ ٝػيطي رؤٕ ٗظِٝؽ ك٢ أهَد كَٛش ٌٓٔ٘ش



إ ٓخكَص ا٠ُ ً٘يح كب٢٘ٗ ٓؤطْ ... ا٫ إٔ رؼٞ حُظَٝف طـ٤َص... رٞػي١
ٝ ... ٣ؼ٢٘ هْٔ أٝ ٓض ٓ٘ٞحص... ٛ٘خُي حُيٍحٓش حُظطز٤و٤ش ٝ حُظوٜٚ

... رخُطزغ ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٗظِٝؽ ك٢ ح٧ػ٘خء ٝ طٔخك٣َٖ ٓؼ٢
 

: ٍكؼض ٍأ٢ٓ ٝهِض ك٢ كيس 
ـ ٝ ٖٓ هخٍ ُي رؤ٢٘ٗ أٍؿذ ك٢ حُؼ٤ٖ ك٢ ً٘يح؟ ك٤ٖ ػَكظي ٝٝحكوض 

أ٫ طَٟ أٗٚ ٖٓ كو٢ إٔ أؿ٤َ ٍأ٢٣ رؼي إٔ ... ػ٤ِي ُْ ٣ٌٖ ٌٛح َٓ٘ٝػي
طـ٤َص حُٔؼط٤خص؟ 

 
حًظ٠ٔ ٝؿٜٚ ٓٔلش ٖٓ حُٞؿّٞ، ُٝزغ ٓخًظخ ُِلظخص، ػْ هخٍ ٝ هي 

: ٝ كِٗخ ... طـ٤َص ٗزَس ٛٞطٚ ُظٜزق أًؼَ ػٔوخ
ٝ ٓٔؤُش ... ىح٤ُش... ـ َٓحّ، أٗض طؼ٤ِٖٔ أ٢٘ٗ أكؼَ ًُي ٖٓ أؿَ أهظ٢
ٝ ُٞ ًخٕ أٓخ٢ٓ أ١ ... حُٔلَ ُْ طٌٖ ُظوطَ ػ٠ِ رخ٢ُ ك٢ ٣ّٞ ٖٓ ح٣٧خّ

ٛل٤ق، ُٔض أٗض حُٔٔئُٝش ... ٌُٖ ٠ٍَُِٝس أكٌخّ... كَ آهَ ُٔخ طَىىص
ٌُٖ أ٫ ٣٘زـ٢ إٔ ... ػٔخ ٣ليع ٓغ ىح٤ُش، رَ أ٢ٓ ٝ أر٢ ٝ ىح٤ُش ٗلٜٔخ

٣ٌٕٞ أكيٗخ ػخه٬ ٣ٝلؼَ ٤ٗجخ ٓخ ُلٔخ٣ظٜخ؟ ً٘ض أٗظظَ ٓ٘ي هيٍح أًزَ ٖٓ 
... حُظلْٜ

 
: حهظلض حُليس ٖٓ ٛٞط٢ ٝ أٗخ أهٍٞ ك٢ ٤ُٖ أًزَ 

أ٤ُْ ٖٓ ! ٟٝؼظ٢ ك٢ ٓٞهق ٫ أكٔي ػ٤ِٚ! ـ ٝ ٌُ٘ي كخؿؤط٢٘ ٣خ كٔخّ
ػْ كظ٠ إ ... ٗلٌَ ٓؼخ ٝ ٗوٍَ ٓؼخ... حُٔلَٝٝ إٔ ٗوط٢ ُل٤خط٘خ ٓؼخ

ٝحكوض أٗخ، كٖٔ هخٍ رؤٕ أر٢ ٤ٓٞحكن؟ إ ٓخ ٬٣كظٚ ٖٓ طـ٤٤َحص ك٢ 
! ك٤خس أر٘خء ػٔظ٢ ٤ٓـؼِٚ ٣وِن ػ٢ِ، ٝ أ٤ًي ُٖ ٣ؼـزٚ حُٟٞغ

 
: ػخىص ح٫رظٔخٓش ُظ٣ِٖ ٝؿٜٚ ح٤ُْٓٞ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 

كظ٠ أٟٝق ُٚ هطط٢ حُٔٔظوز٤ِش ٝ ... ـ ٖٓ أؿَ ًُي ١ِزض ٓٞػيح ٓؼٚ
... حُْٜٔ إٔ ط٢ٌٗٞ أٗض ٓٞحكوش... أَٗف ُٚ حُظـ٤٤َحص حُظ٢ ١َأص

 
: طَىىص ُِلظخص هزَ إٔ أهٍٞ 

٤ًق ٓظظَٜف؟ ... ـ ٝ إ ُْ أٝحكن
 

أُو٤ض رٔئح٢ُ ًخُٔوخطَ ح١ٌُ ٣ِو٢ ه٘زِظٚ ك٢ ٓخكش حُٔؼًَش ػْ ٣٘زطق 
٢ٌُ٘٘ ُْ أؿي ًؼزخٗخ ه٣َزش أهظل٢ هِلٜخ ك٘ظَص ا٤ُٚ ... ٍٝحء ًؼزخٕ حَُٓخٍ
... ٓظَهزش ٍىس كؼِٚ

 



: ٌُ٘ٚ أؿخد ك٢ ٛيٝء ك٣ِٖ 
... أٗض أػوَ ٖٓ ط٠ؼ٢٘٤ ك٢ ه٤خٍ ر٤٘ي ٝ ر٤ٖ أهظ٢... ـ َٓحّ

 
: كظخرغ ... أ١َهض ك٢ هـَ

... إ ػخٍٝ ٝحُيى، كؼ٤ِي ٓٔخػيط٢ ٣٩ـخى كَ ٓ٘خٓذ... ـ ٌُٖ
 

: ٝهق ٖٓ ٓـِٔٚ ٝ ٛٞ ٣ْٜٔ 
ُْ أٍى إٔ ٣ٌٕٞ ... أٗخ آٓق كوخ ٢٘ٗ٧ ٟٝؼظي ك٢ ٓٞهق ًٌٜح... ـ َٓحّ

٢ٌُ٘٘ ك٢ كخؿش ا٠ُ ... ُوخإٗخ رؼي ٍٜٗٞ ٣ٞ١ِش ٖٓ حُلَحم ًج٤زخ ٌٌٛح
حػظز٣َٜخ اكيٟ حُظ٠ل٤خص حٌُؼ٤َس حُظ٢ ٓظوخرِ٘خ ك٢ ... ٓٔخٗيطي كوخ

... ٓ٘ٞحٍٗخ ٓؼخ
 

كوخٍ ٝ ٛٞ ٣ْٜ ... ً٘ض ٫ أُحٍ ٓطَهش ٝ ك٢ ػ٢٘٤ أُْ ٝ هٞف ٝ هِن
: رخ٫َٜٗحف 

... ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ ٝ ٍكٔش هللا... ٝ أٗخ ك٢ حٗظظخٍ ٍىى... ـ ك١ٌَ ؿ٤يح
 

ٍكؼض ٍأ٢ٓ ٝ ٛٔٔض رؤٕ أهٍٞ ٤ٗجخ ٓخ، ٌُ٘ٚ ًخٕ هي حرظؼي ك٢ هطٞحص 
كظِض ػ٤٘خ١ ٓؼِوظ٤ٖ رط٤لٚ ح١ٌُ طٞحٍٟ هِق حُزخد ٝ ... ٝحٓؼش ٣َٓؼش

طٔظٔض ٗلظخ١ رٜٞص ّٜٓٔٞ ًخٕ ٖٓ حُٔٔظل٤َ ا٠ُ إٔ ٣َٜ ا٠ُ 
: ٓٔخٓؼٚ 

... ـ ٝػ٤ٌِْ ح٬ُّٔ ٝ ٍكٔش هللا ٝ رًَخطٚ
 

: ِٛص ٍح٣ٝش ًظل٢ ك٢ ٍكن ٝ ٢ٛ طٜظق 
ـ َٓحّ، ٓخ ري؟ َٛ حَٜٗف كٔخّ؟ 

 
: ػْ حُظوطض ٤ٗجخ ًخٕ ٟٓٞٞػخ ػ٠ِ حُطخُٝش أٓخ٢ٓ 

ـ ٝ ٓخ ٌٛح؟ ٛي٣ش؟ 
 

حٗظزٜض ٝٗظَص ا٠ُ حُٔـِق حُظ٣َق ح١ٌُ ًخٕ ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ، ػْ حهظطلظٚ ٖٓ 
اٜٗخ حَُٔس ح٠ُٝ٧ ! ُوي أك٠َ ٢ُ ٛي٣ش... ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ ٝ هِزظٚ ك٢ كَٙ
ً٘ض ٫ أُحٍ أٓٔي رخُٔـِق ىٕٝ إٔ أكظلٚ، ! حُظ٢ ط٢ِٜ٘ ك٤ٜخ ٛي٣ش ٓ٘ٚ

: كٜظلض ٍح٣ٝش 
! حكظل٤ٜخ ٝ ىػ٤٘خ َٟٗ... ٤ٛخ... ـ ٤ٛخ

 
ُِٛص ًظل٢ ك٢ ػ٘خى ٝ أهل٤ض حُؼِزش ك٢ كو٤زظ٢ ٝ أهٌص أؿٔغ أىٝحط٢ 



: ػْ حُظلظض ا٠ُ ٍح٣ٝش ٝ ك٢ ػ٢٘٤ ٗظَس ؿ٣َزش ... ك٢ ػـِش
 !٣ـذ إٔ ٗو٘غ ىح٤ُش رَكٞ حُؼ٣َْ... ـ ٍح٣ٝش
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أٌٓٔض ٍح٣ٝش رٌٍحػ٢ ك٢ َٛحٓش، ر٤٘ٔخ ً٘ض أكغ حُوط٠ ا٠ُ هخػش 
: حُٔلخَٟحص ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

! ـ إ ً٘ض ط٣َي٣ٖ كوخ ِٜٓلش ىح٤ُش كخ٢ٔٗ طٔخٓخ ٓٔؤُش ٓلَ كٔخّ
َٓحّ، أٗخ ٓؼي ك٢ إٔ ٍح٣ٝش ٍرٔخ طٌٕٞ طَٔػض ك٢ ٓٞحكوظٜخ ػ٠ِ ٌٛح 

ٌُٖ ػ٤ِ٘خ ... ٝ ٍرٔخ طٌٕٞ ٓزٍٜٞس رخُٔلَ، ٝ حًظ٘خف ػخُْ ؿي٣ي... حُِٝحؽ
ٝ إٔ ... إٔ ٗٔظٔغ ا٤ُٜخ ٝ ٗلٜٜٔخ هزَ إٔ ٗلٌْ ػ٠ِ هَحٍٛخ رؤٗٚ هخ١ت

ىٕٝ إٔ ٗظَى ُٜٔخُل٘خ ... ٌٕٗٞ ُٜخ ٛي٣وظ٤ٖ، طٜ٘لخٜٗخ ٝ طوخكخٕ ػ٤ِٜخ
... حُ٘و٤ٜش حُلَٛش ُِظ٣ٖٞ٘ ػ٠ِ كٌٔ٘خ

 
: هخ١ؼظٜخ ك٢ حٗلؼخٍ هخثِش 

ُٝحؿٜخ ٤ٓـ٤َ ٓٔظوزَ كٔخّ ٝ ! ـ ٌُٖ هَحٍٛخ ٫ ٣ِٜٔٔخ ٝكيٛخ
... هَحٍٛخ ٢٘ٔٔ٣ رٌَ٘ ؿ٤َ ٓزخَٗ... ٝ أٗخ أ٠٣خ! ٓوططخطٚ طٔخٓخ

 
: ِٛص ٍح٣ٝش ٍأٜٓخ ػ٬ٓش ػيّ حُظؤ٤٣ي 

... ٝ ُٝحؿٜخ ٫ ٣ِِٓٚ رخُٔلَ ٓؼٜخ... ـ كٔخّ حهظخٍ إٔ ٣ٔخكَ ٓغ أهظٚ
٣ؼ٢٘ ٫ ٓز٤َ ا٠ُ ... ًخٕ ػَٟخ ٖٓ حُوخ١ذ، ٝ كٔخّ ٝحكن... ا٬١هخ

... اُوخء حُِّٞ ػ٠ِ ىح٤ُش ٝ ٫ ػ٠ِ ُٝحؿٜخ
 

طٞهلض كـؤس ٝ طٜ٘يص رؼٔن، هزَ إٔ أٝحَٛ ح٤َُٔ ٖٓ ؿي٣ي، روطٞحص 
: طخرؼض ٍح٣ٝش ٗٔو٢ ٝ ٢ٛ طظطِغ ا٢ُ ٓظٔخثِش . أًؼَ رطؤ

ـ ٓخًح ح٥ٕ؟ 
 

: حُظلض ا٤ُٜخ ٝ أٗخ أكخٍٝ ح٫رظٔخّ 
... ٍرٔخ طٔظط٤غ ىح٤ُش اه٘خع كٔخّ رخُزوخء... ـ كٖٔ

 
... ٗظَص ا٢ُ ٍح٣ٝش ك٢ ىٛ٘ش، ر٤٘ٔخ طخرؼض ١َ٤ٓ ا٠ُ هخػش حُٔلخَٟحص

: ٝ أٗخ أهٍٞ 
... ٝ ٓؤؿيٙ ربًٕ هللا... ـ رخُظؤ٤ًي، ٛ٘خُي كَ ٌُٜٙ ح١ٍُٞش

 
: ُلوض ر٢ ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طِٜغ ٝ ٛظلض 

ـ َٛ ٓظوخر٤ِٖ ىح٤ُش ح٤ُّٞ؟ 



 
: حرظٔٔض ك٢ ٛيٝء هخثِش 

ٝ ٓؤكَٜ ... ٓؤكخٍٝ هيٍ ح٩ٌٓخٕ إٔ أٜٗلٜخ ربه٬ٙ, ـ ٫ طوخك٢
أ٤ُْ ًٌُي؟ ... ػْ أٗض ٓظ٤ٌٖٗٞ ٓؼ٢ ُظ٘ز٢ٜ٤... حُٟٔٞٞػ٤ٖ طٔخٓخ

 
: حرظٔٔض ٍح٣ٝش ٓٞحكوش ٝ ٢ٛ طظٔظْ 

! ـ أٍؿٞ إٔ ط٘ظ٢ٜ ٛخطٚ حُوٜش ػ٠ِ ه٤َ
 
 

... ٓخ إ حٗظٜض حُٔلخَٟحص كظ٠ طًَض ٍح٣ٝش ٝ ١َص رَٔػش ا٠ُ حٍُِٔ٘
رخُطزغ، كؤٗخ ٌٓ٘ ٓـخىٍس كٔخّ ُوخػش حٌُٔظزش أٗظظَ حُلَٛش حُٔ٘خٓزش 

ًخٗض حُؼِزش ك٢ ٌَٗ ٓظٞح١ُ ! ٝ أكظق حُٜي٣ش... كظ٠ أهظ٢ِ ر٘ل٢ٔ
ٌُٖ حٍطلخػٜخ ٣ٞك٢ رؤٜٗخ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ ... ط٘زٚ ٌَٗ حٌُظخد... أ٬ٟع
أٝ ًظخرخٕ؟ أٝ ًظخد ٝ ٢ٗء آهَ ُٚ ٗلْ ! ٍرٔخ ًظخد ٟوْ؟... ًظخرخ

! حٌَُ٘؟ أػ٤خ٢ٗ حُظل٤ٌَ ك٢ ٓلظٟٞ حُؼِزش
 

ىهِض حٍُِٔ٘ َٓٔػش رؼي إٔ أُو٤ض ح٬ُّٔ ٝ طٞؿٜض ٓزخَٗس ا٠ُ 
... ؿَكظ٢

... طـِْ أٓخّ كخٓٞر٢... ٓخٍس ًخٗض ك٢ حُـَكش... ٌُٖ
... ٌُٖ ٫ رؤّ... أ٣ٍي إٔ إًٔٞ رٔلَى١ ك٤ٖ أكظلٜخ... كٖٔ... حْٓٔ

ك٢ٜ ٤ُٔض ؿ٣َزش، ٝ ٓظَٟ حُٜي٣ش ػخؿ٬ أّ ... ٓؤكظلٜخ أٓخّ ٓخٍس
... آؿ٬

 
أُو٤ض ح٬ُّٔ ػ٠ِ ٓخٍس ٝ ؿِٔض ػ٠ِ حُلَحٕ ٝ أٗخ أهل٢ 

ٍىص ٓخٍس ح٬ُّٔ ىٕٝ إٔ طِظلض ا٢ُ، كوي ًخٗض ٌٜٓ٘ٔش ... حرظٔخٓظ٢
أهَؿض ... ك٢ اكيٟ ح٧ُؼخد حُـي٣يس حُظ٢ ٣يٖٓ أه٢ ٓخَٛ حهظ٘خءٛخ
َٛ ٓظ٘ظزٚ . حُؼِزش ٖٓ كو٤زظ٢ ك٢ ٛيٝء ٝ أٗخ أُلع ٓخٍس رطَف هل٢

ا٢ُ؟ ٌُٖ ًخٕ ٣زيٝ ػ٤ِٜخ ح٫ٗٔـخّ حُظخّ ٓغ ُؼزظٜخ، كؤهٌص أِٗع حُـ٬ف 
... ك٢ ٛيٝء طخّ كظ٠ ٫ أػ٤َ حٗظزخٜٛخ

 
ٌُٖ ٣زيٝ إٔ ه٘و٘ش ٍٝم حُظـ٤ِق ح٤ُِٔٔس ؿؼِظٜخ طِظلض ا٢ُ ك٢ 

ٝ ٓخ إ ُٔلض حُؼِزش ر٤ٖ ٣ي١ كظ٠ أِٛٔض حُلخٓٞد ٝ ُؼزش ... ك٠ٍٞ
: حُلخٓٞد ٝ هلِص ُظـِْ ا٠ُ ؿخٗز٢ ٝ ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ حرظٔخٓش ٤ِٔٓس 

ـ ٖٓٔ حُٜي٣ش إً؟ 
 



: حرظٔٔض ٝ هي حكَٔ ٝؿ٢ٜ ك٢ هلَ 
... ـ ٖٓ كٔخّ

 
: هلِص ٓخٍس ك٢ كٔخّ ك٢ ٌٓخٜٗخ، ٝ ٢ٛ طٜظق 

... ٤ٛخ حكظل٤ٜخ... ـ ٓخًح ط٘ظظ٣َٖ
 

ػْ ٝهؼض ... حٓظيص أٛخرؼ٢ ك٢ كٌٍ ُظ٣َِ ٓخ طزو٠ ٖٓ ٍٝم حُظـ٤ِق
ًخٕ حُـِء ح٧ٍٝ ػِزش أهَحٙ ... ػ٤٘خ١ ػ٠ِ حُٜي٣ش حٌُٔٞٗش ٖٓ ؿِث٤ٖ

كؤٗخ أػن ك٢ ًٝم ... كظلظٜخ ٝ هي حطٔؼض حرظٔخٓظ٢ ٍَٓٝح... ٠ٓـ١ٞش
كٔخّ، ٝ أٗٚ رخُظؤ٤ًي هي حهظخٍ ػيىح ٖٓ حُيٍّٝ حُي٤٘٣ش ٝ حُظ٣ٞٔ٘ش 

ٝ رخُلؼَ، ُْ أًٖ ٓوطجش ك٢ ... حُٔظ٤ِٔس حُظ٢ ٣ؼَف ٓيٟ ٗـل٢ رٜخ
... طوي١َ٣

 
ًْ أٗض ... ُزؼض أهِذ ١ًِ٘ حُؼ٤ٖٔ ر٤ٖ ٣ي١ ٝ ح٫رظٔخٓش ٫ طلخٍم ٗلظ٢

... كوي ػَكض ٤ًق طٔظ٢٘٤َٟ ٝ طط٤ذ هخ١َ١! ٍحثغ ٣خ كٔخّ
 

: حٗظزٜض ػ٠ِ ٛٞص ٓخٍس ٝ ٢ٛ طٜظق ٓيحػزش 
أُٖ طلظل٢ ٌٛٙ؟ ... ـ َٓحّ

 
حُظلظض ٧ؿيٛخ طٔٔي ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ حُـِء حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُٜي٣ش، ح١ٌُ ؿلِض 

ٓيىص ٣ي١ رَٔػش ٥هٌ ٜٓ٘خ ػِزش ... ػ٘ٚ ك٢ ؿَٔس ١ٍَٝٓ رخُـِء ح٧ٍٝ
ٝ كـؤس طوِٜض ح٫رظٔخٓش ... ح١٫ٌُٞ٘ش حُظ٢ ًخىص طَ٘ع ك٢ كظلٜخ

ٝ كِض ك٢ ػ٢٘٤ ٗظَس ىٛ٘ش ٝ ... ػ٠ِ ٗلظ٢ ُظوظل٢ طٔخٓخ
... ٝ كِٕ... حٓظـَحد

 
ططِؼض ا٢ُ ٓخٍس ك٢ ىٛ٘ش ريٍٝٛخ ٝ ٢ٛ طِلع حُظـ٤٤َ حُٔلخؿت ح١ٌُ 

: ١َأ ػ٢ِ 
َٛ ٛ٘خُي ٓخ ٣ِػـي؟ ٓخ ح٧َٓ؟ ... ـ َٓحّ

 
ٝ هي ً٘ض ... طْ٘ ػٖ ًٝم ٍك٤غ... ًخٗض ػِزش ١٫ٌٞٗش كخهَس ٝ ٤ٜٗش

... ا٠ُ ٛ٘خ ٤ُْ ٛ٘خُي أ٣ش ٌِٓ٘ش... ٖٓ ٓلز٢ ح١٫ٌُٞ٘ش
 

ك٤ٖ هَأص حْٓ حًَُ٘ش حُٜٔ٘ؼش ػ٠ِ حُؼِزش ط٢ٌِ٘ٔ كِٕ ... ٌُٖ
... ٓلخؿت

... ٗؼْ، اٜٗخ ًَٗش طٔخٗي حُؼيٝحٕ ح٢ٗٞ٤ُٜٜ ػ٠ِ اهٞحٗ٘خ حُلِٔط٤٤٘٤ٖ



ٝ ! ًَٗش ٖٓ أٍٝ حًَُ٘خص حُٟٔٞٞػش ػ٠ِ ٫ثلش حُٔوخ١ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش
! ٤ًق ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أكَف رٜي٣ظٚ؟! ٌُٖ كٔخّ ٫ ٣يٍى ًَ ٌٛح؟

 
ٌٛح ٣ؼ٢٘ إٔ ح٫ْٓ ٫ ... ٝ ٓخٍس ٢ٛ ح٧هَٟ، ُْ طلْٜ ٓزذ حِٗػخؿ٢

! رَ ٍرٔخ ًخٗض ػوخكش حُٔوخ١ؼش ٗلٜٔخ ٫ طؼ٢٘ ُٜخ ٤ٗجخ... ٣ؼ٢٘ ُٜخ ٤ٗجخ
ٝ ٌُٖ، ٤ًق ٢ُ إٔ أُٜٞٓخ ٝ ٢ٛ هي ػخٗض ٓ٘ٞحص ٣ٞ١ِش ك٢ حُٔـظٔغ 

رَ ٍرٔخ ُْ طٌٖ طؼ٢ ٤ٗجخ ٖٓ ... ح٢ٌ٣َٓ٧ ك٤غ طوظِق حُو٤ْ ٝ حُٔزخىة
... حُظـ٤َحص ٝ حُظل٫ٞص حُظ٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ ػخُٔ٘خ حُؼَر٢

 
: ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ ٝ أٗخ أهٍٞ ك٢ َٓحٍس 
٧ٜٗخ طٔخٗي حُؼيٝحٕ ح٩َٓحث٢ِ٤ ٝ ... ـ اٜٗخ ًَٗش ٣ـذ ٓوخ١ؼش ٓ٘ظـخطٜخ

ٖٓ حُٔلَٝٝ إٔ ٫ ٣وظ٢٘ ... ح٢ٌ٣َٓ٧ ػ٠ِ اهٞحٗ٘خ ك٢ كِٔط٤ٖ
! ٓ٘ظـخطٜخ، ك٬٠ ػ٠ِ إٔ ٣ٜي٢٘٣ ٜٓ٘خ

 
: ٝ رؼي طَىى ه٤َٜ هخُض ... ٍأ٣ض ػ٬ٓخص حُيٛ٘ش ك٢ ػ٢٘٤ ٓخٍس
! ـ ٝ َٛ طئ٤ٖ٘ٓ أٗض رؤ٤ٔٛش حُٔوخ١ؼش؟

 
: حطٔؼض ػ٤٘خ١ ىٛ٘ش ٝ أٗخ أطللٚ ٬ٓٓلٜخ ح٬ُٓزخ٤ُش 

ٝ َٛ ك٢ ح٧َٓ ٗي؟ َٛ ٖٓ حُٔلظَٝ إٔ ٗٔخػي حهظٜخى٣خ ٖٓ !!! ـ ١زؼخ
٣ٔؼ٠ ا٠ُ أهٌ حُويّ ٓ٘خ؟ ٖٓ ٛيكٚ ِٓذ أٍح٢ٟ ح٤ُِٖٔٔٔ ٝ 

! ط٣َ٘ي أر٘خثْٜ؟
 

: ػويص كخؿز٤ٜخ ك٢ ؿ٤َ حهظ٘خع ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
رَ كِ٘وَ ٓوخ١ؼش ػيى ٖٓ ... ـ ٝ َٛ طظ٤ٖ٘ إٔ ٓوخ١ؼظي أٗض ٝ كٔذ

ح٤ُِٖٔٔٔ ُٜخطٚ حُٔ٘ظـخص ٤ٓئػَ ًؼ٤َح ػ٠ِ حهظٜخىٛخ ٝ َٓحر٤لٜخ؟ َٛ 
طظ٤ٖ٘ أْٜٗ ٤ٓظؤػَٕٝ رلويحٕ ػيى ه٤َِ ٖٓ حُِرخثٖ؟ إ ٌٛٙ حًَُ٘خص 

اٟخكش ... ٝ ٓز٤ؼخطٜخ ك٢ حُؼخُْ طظٔغ ًَ ٣ّٞ... ًحص ٍإّٝ أٓٞحٍ ٟؤش
كِْ ... ا٠ُ إٔ ٓ٘ظـخطٜخ ًحص ؿٞىس ػخ٤ُش ٓوخٍٗش رٔخ ٣ٞؿي ك٢ ح٧ٓٞحم

! ٗلَّ أٗلٔ٘خ ٖٓ ٓ٘ظٞؽ ٓظ٤ِٔ، ٓؼ٤خ ٍٝحء طلو٤ن ٛيف ٗزٚ ٓٔظل٤َ؟
ٝ ط٘خٍى ... ًٔخ إٔ ٛخطٚ حًَُ٘خص ح٧ؿ٘ز٤ش طٔخْٛ ك٢ حَُه٢ رخهظٜخىٗخ

... ك٢ ػ٤ِٔش حُظ٘ـ٤َ
 

: ُْ أٓظطغ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حٗلؼخ٫ط٢ ٝ أٗخ أٛظق ك٢ حػظَحٝ 
ـ أ٫ طؼ٤ِٖٔ إٔ ٛخطٚ حًَُ٘خص حُظ٢ طلظ٠ رظ٣َٞٔ ٖٓ ٍإّٝ أٓٞحٍ 
٤ٗٞ٤ٜٛش طٔؼ٠ ا٠ُ حُو٠خء ػ٠ِ ٓ٘ظـخط٘خ حُٔل٤ِش ٝ اؿَحم حُٔٞم 



رٔ٘ظـخطٜخ كظ٠ ط٠ٖٔ حٓظَٔحٍ حُظزؼ٤ش ح٫هظٜخى٣ش حُؼَر٤ش ا٠ُ ًَ ٓخ ٛٞ 
أ٢ٌ٣َٓ ٝ ٢ٗٞ٤ٜٛ،ك٤غ ٣ظْ طوي٣ٜٔخ رؤهَ ح٧ٓؼخٍ ٝ ٓيػٞٓش رلِٔش 

اػ٤ٗ٬ش ٤ِٔٓس طظٔزذ ك٢ ح٤ٜٗخٍ حُٔ٘ظؾ ح٢٘١ُٞ ٝح٫ٗلَحى رخُٔٞم، ػْ 
٣َطلغ حُٔؼَ طي٣ٍـ٤ًّّخ ُظؼ٣ٞٞ هٔخٍطٚ، اٟخكش ا٠ُ إٔ حَُٔ٘ٝػخص 

ح٤ٌ٣َٓ٧ش ٝح٤ٗٞ٤ُٜٜش حُظ٢ طوخّ ك٢ رِيٗخ ٛيكٜخ حَُرق كو٢ ىٕٝ ٓٔخٛٔش 
َّٕ ًَ ... ك٢ ىػْ حُز٤٘ش ح٫هظٜخى٣ش ح٤٘١ُٞش ٓؼَ ٌِٓ٘ش حُزطخُش ك٤غ ا

كَٛش ػَٔ ُي٣ْٜ طئى١ ا٠ُ ٤ٟخع ػ٬ػش كَٙ ُيٟ حًَُ٘خص ح٤٘١ُٞش 
ٗخ٤ٛي ػٖ أٜٗخ ٝظخثق ى٤ٗخ ٫ طٌٔذ هزَس أٝ ًلخءس ٣ٔظل٤ي ٜٓ٘خ 

... حُٔـظٔغ
 

: ٍكؼض ٓخٍس كخؿز٤ٜخ ك٢ ػيّ طٜي٣ن، كٞحِٛض ك٢ حَٛحٍ 
... ـ ػْ ٖٓ هخٍ إٔ حُٔوخ١ؼش ٫ طليع أَٟحٍح ُيٟ ٛخطٚ حًَُ٘خص؟ رخُؼٌْ

كوي ... كوي أػزظض حُٔوطؼش كخػ٤ِظٜخ ػ٠ِ حٓظيحى حُٔ٘ٞحص حُو٤ِِش حُٔخ٤ٟش
 22ٓخٛٔض ك٢ اُلخم هٔخثَ رخ٣٫ُٞخص حُٔظليس ٝطَحؿغ ٛخىٍطٜخ ٖٓ 

ُيح كبٕ ... 2003 ٤ِٓخٍ ى٫ٍٝ ٓ٘ش 16 كظ٠ ِٝٛض ا٠ُ ٤ِٓ98خٍ ٓ٘ش 
ػ٤ِ٘خ إٔ ٗٞحَٛ حُط٣َن ٝ ٗٔظَٔ ك٢ ىػْ حُٔ٘ظؾ حُٔل٢ِ ٝ ٓوخ١ؼش ًَ 

... حًَُ٘خص حُظ٢ طٔخٗي ػيٝٗخ
 

: ػْ طخرؼض ك٢ ٢ٗء ٖٓ حُلظٍٞ 
... ـ ٝ ٣ئٓل٢٘ إٔ كٔخّ ٫ ٣ئٖٓ ر٠ٍَٝس حُٔوخ١ؼش

 
: ريح ح٧ٓق ك٢ ٛٞص ٓخٍس حُظ٢ ريأص طوظ٘غ رٔٞهل٢ 

ـ ٍرٔخ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼِْ إٔ ٛخطٚ حًَُ٘ش رخُيحص ٢ٛ ٖٓ حًَُ٘خص حُظ٢ طـذ 
ٝ ... كؼ٠ِ أ٣ش كخٍ، ٗٞح٣خٙ ًخٗض كٔ٘ش... ك٬ ط٤ِٓٞٚ ٝ طؼ٘ل٤ٚ... ٓوخ١ؼظٜخ

... ُْ ٣َى ا٫ إٔ ٣ٔؼيى رٜي٣ظي، ٫ إٔ ٣ؼٌَ ِٓحؿي
 

ٌُٖ ٣زيٝ إٔ ... ٗؼْ، ٍرٔخ ُْ ٣ٌٖ ٣ؼِْ... حرظٔٔض ٝ هي ٍحه٢٘ طل٤ِِٜخ
ك٢ ... ٛ٘خُي حٌُؼ٤َ ٖٓ حُ٘وخ١ حُظ٢ ٣ـذ ٟٝؼٜخ ػ٠ِ حُلَٝف ه٣َزخ

... ُوخث٢ حُٔوزَ ٓغ ىح٤ُش



 
52 

 
 

ؿِٔض ىح٤ُش ر٢٘٤ ٝ ر٤ٖ ٍح٣ٝش ٝ هي حٍطٔٔض ػ٠ِ ٗلخٛ٘خ حرظٔخٓخص 
حرظٔٔض ىح٤ُش ريٍٝٛخ حرظٔخٓظٜخ حُز٣َجش حُظ٢ طٞك٢ ا٢ُ رؤٜٗخ ٫ ... ٝىٝىس

! طِحٍ ١لِش ؿَس ٝ ٖٓ ؿ٤َ حٌُٖٔٔ إٔ طٌٕٞ ٓوزِش ػ٠ِ ُٝحؽ ه٣َذ
 

: حُظلظض ىح٤ُش ا٢ُ ٝ هخُض ك٢ َٓف 
... ـ ٓخ حُـي٣ي ٣خ كظ٤خص؟ أٍحًٔخ َٓ٘٘كظ٤ٖ

 
: ٟلٌض ٝ أٗخ أٍرض رٌل٢ ػ٠ِ ًظلٜخ 

كؤٗض ك٢ ًَ ٣ّٞ ُي ؿي٣ي ٓظـيى ٝ أهزخٍى ! ـ ٝ َٛ طًَض ُ٘خ كَٛش ٓؼي
ٓخًح رؼي حُوطزش؟ َٛ هٍَطٔخ ... ٛخحححح... ٓظٔخٍػش ًؤٗي طٔخرو٤ٖ حُِٖٓ

ٓظ٠ ٣ٌٕٞ ػوي حُوَحٕ؟ 
 

: حكَٔ ٝؿٚ ىح٤ُش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
ًخٕ ؿٜزخ ػ٢٘ ٣خ كز٤زظ٢ كوي ! ـ ٫ُُض ؿخٟزش ٢٘ٗ٧ ُْ أىػي ُِوطزش

... طْ ًَ ٢ٗء رَٔػش كخثوش ٝ رل٠ٍٞ ػيى ه٤َِ ٖٓ حُٔوَر٤ٖ
 

: هخ١ؼظٜخ ٝ أٗخ أِٛ ٍأ٢ٓ ٓئ٣يس 
ٝ ٤ُٝي ًخٕ ؿي ٓٔظؼـَ ٝ ُي٣ٚ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔؼخ٬ٓص حُظ٢ ػ٤ِٚ ... ـ ١زؼخ

ػ٠ِ أ٣ش كخٍ، ٣ـذ إٔ أُّٞ كٔخّ ٧ٗٚ ُْ ٣لٌَ ... اٜٗخإٛخ هزَ حُٔلَ
! ك٢ ىػٞط٢

 
ٟلٌ٘خ ٓؼخ ك٢ َٓف، ػْ حُظلظض ا٠ُ ىح٤ُش ٓظٜ٘ؼش حُـ٠ذ ٝ هِض ك٢ 

: كِّ 
... أٗخ ؿخٟزش ٖٓ كٔخّ... ـ ػ٠ِ كٌَس

 
: حرظٔٔض ىح٤ُش ٓيحػزش 

َْ ُْ طظليػ٢ ... ـ ٖٓ أؿَ حُٔلَ؟ أػِْ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ك٢ حُلٔزخٕ ُ ٌُٖ ٝ
ا٤ُٚ ك٢ حُٟٔٞٞع؟ 

 
: هخ١ؼظٜخ ٗخٍكش 

ٌُٖ طِي ٗوطش أهَٟ ٓ٘ؼٞى ا٤ُٜخ رؼي ... ـ ١زؼخ أٗخ ِٓ٘ػـش ٖٓ ٓلَٙ



... ٢ٌُ٘٘ أطليع ػٖ ٢ٗء آهَ... ه٤َِ
 

ػْ أهَؿض ٖٓ كو٤زظ٢ ػِزش ح١٫ٌُٞ٘ش ح٧ؿ٘ز٤ش حُظ٢ أٛيحٛخ ا٢ُ 
. كٔخّ

 
: ط٘خُٝظٜخ ىح٤ُش ٖٓ ر٤ٖ ٣ي١ ٝ ٛظلض رؼي إٔ طؼَكض ػ٤ِٜخ رُٜٔٞش 

ـ أ٤ُٔض ح١٫ٌُٞ٘ش حُظ٢ أٛيحٛخ ا٤ُي كٔخّ؟ إ ُْ طؼـزي كخٌُٗذ 
ك٢ حُلو٤وش ٛٞ ١ِذ ٢٘ٓ إٔ أٗظ١َ ُي ٤ٗجخ ٓخ ػ٠ِ ! ٤ُْ ًٗزٚ

... ؿ٤َ حٌُظذ ٝ ح٧هَحٙ... ٧ٗٚ ٫ ٣ؼَف ٓخ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٜي٣ٚ ا٤ُي... ًٝه٢
... كٌحى ػخُْ أه٢ حُٔليٝى

 
: ٟلٌض ىح٤ُش ػخ٤ٗش ك٢ ك٤ٖ حطٔؼض ػ٤٘خ١ ىٛ٘ش ٝ أٗخ أهٍٞ 

! أٗض ٖٓ حٗظَٟ ٛخطٚ حُؼِزش ٣خ ٗو٤ش! ـ ٌٌٛح إً
 

: ٓخٍػض ىح٤ُش طوٍٞ ك٢ حػظٌحٍ 
إ ً٘ض ٝؿيص ك٢ ٌٓٞٗخطٜخ ٤ٗجخ ٖٓ حٌُلٍٞ كؤٗخ ... ـ أٗخ آٓلش كوخ

آٓلش كوخ، ك٢ٜ ١٬ًٞٗش أؿ٘ز٤ش ٝ حُلو٤وش أ٢٘ٗ ً٘ض ٓٔظؼـِش ٝ ُْ 
! آٓلش كوخ ٣خ َٓحّ... أِٓي حُٞهض حٌُؼ٤َ ٧طلون ٓٔخ ًظذ ػ٠ِ حُؼِزش

 
: كيهض ك٤ٜخ ك٢ حٓظـَحد 

ـ ًلٍٞ ك٢ ٌٓٞٗخطٜخ؟؟ ٝ َٛ ٣ٔٞهٕٞ ك٢ رِيٗخ ١٬ًٞٗش ك٤ٜخ ٗٔزش ٖٓ 
!! ٌٛح آهَ ٓخ ً٘ض أطٞهؼٚ! ؿ٤َ ٓؼوٍٞ؟! أ٫ ٣ٔظلٕٞ... ٣خ ا٢ُٜ! حٌُلٍٞ؟

 
: هخ١ؼظ٢٘ ىح٤ُش ٝ هي حكَٔ ٝؿٜٜخ هـ٬ 

ـ ك٢ حُلو٤وش ح١٫ٌُٞ٘ش ٤ُٔض ٜٓ٘ؼش ك٢ رِيٗخ ٝ ٌٛح ٓخ ؿؼ٢ِ٘ أٗي 
كل٤ٖ ١ِذ ٢٘ٓ كٔخّ إٔ أٓخػيٙ روٜٞٙ حُٜي٣ش ً٘ض ... ك٢ ٌٓٞٗخطٜخ

كٌخٕ حُلَ إٔ ... ٓ٘ـُٞش ُِـخ٣ش ٝ ُْ أٓظطغ حُوَٝؽ ك٢ حُٞهض حُٔ٘خٓذ
ٝ ُْ ... ٟٝؼض ك٢ حُٔـِق ػِزش ٖٓ حُؼِذ حُظ٢ أك٠َٛخ ٤ُٝي ٖٓ ً٘يح

ٌُح ... أطٔؼٖ ًؼ٤َح ك٤ٜخ، رَ أػـز٢٘ ٌِٜٗخ ٝ ريص ٢ُ ٖٓ حُ٘ٞع حُلخهَ
... كٜٞ ٤ُْ هطؤ كٔخّ رَ هطج٢... آٓلش ؿيح إ ُْ طؼـزي

 
: ُِٛص ٍأ٢ٓ ك٢ طلْٜ ٝ أٗخ أٍى 
! ـ رَ ٛٞ هطؤ ٤ُٝي ػ٠ِ ٓخ ٣زيٝ

 
: ٗظَص ا٢ُ ىح٤ُش ك٢ ىٛ٘ش كٞحِٛض هخثِش 



ـ حًَُ٘ش ٛخكزش حُٔ٘ظؾ ٢ٛ ٖٓ حًَُ٘خص حُظ٢ طـذ ٓوخ١ؼظٜخ ٣خ 
... ػ٣ِِط٢

 
ططِؼض ا٢ُ ىح٤ُش ك٢ ىٛ٘ش ػْ أٓؼ٘ض حُ٘ظَ ك٢ حُؼِزش ٝ هخُض ك٢ كَؽ 

 :
... ـ آٗخ آٓلش كوخ ٣خ َٓحّ ُْ أطلطٖ ٨َُٓ

 
: ػْ أٟخكض ٝ ٢ٛ طلي ًهٜ٘خ ك٢ طلٌَ 

... ـ ٣ـذ إٔ أٗظَ ك٢ حُٜيح٣خ حُظ٢ أك٠َٛخ ٤ُٝي ؿ٤يح
 

: رخىٍطٜخ ٍح٣ٝش حُظ٢ ظِض ٛخٓظش ا٠ُ طِي حُِلظش هخثِش 
أهٜي حَُؿخٍ، ٛٞ ٤ُٝي؟ ٤ًق ٢ٛ ... أ١ ٗٞع ٖٓ حُ٘زخد... ـ ُْ طوز٣َ٘خ

٣َ١وش طل٤ٌَٙ ٝ ٓخ٢ٛ ٗظَطٚ ا٠ُ حُل٤خس؟ 
 

: حرظٔٔض ىح٤ُش ك٢ هـَ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
ك٢ ك٤خطٚ ... ػ٢ِٔ ك٢ ًَ ٢ٗء... ـ اٗٚ ٣زيٝ ٢ُ ٖٓ حُ٘ٞع حُؼ٢ِٔ
٣ٌَٙ اٟخػش حُٞهض ٝ ٣لذ إٔ ٣ٌٕٞ ًَ ... حُوخٛش ًٔخ ك٢ ك٤خطٚ ح٤ُٜ٘ٔش

٫ ٣ويّ ػ٠ِ أ٣ش هطٞس هزَ إٔ ٣يٍّ ٗظخثـٜخ ... ٢ٗء ك٢ ٌٓخٗٚ حُٔليى
... ؿ٤يح ٝ ٣يٍى ؿيٝحٛخ

 
: ٟلٌض ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طؼِن هخثِش 

! ـ ٌُح كوي حٓظَٔ ك٢ ىٍحٓش ؿيٟٝ حُِٝحؽ هَحرش حُؤٔش ػَ٘ ػخٓخ
 

: ريح ح٤٠ُن ػ٠ِ ىح٤ُش كؼخؿِظٜخ ٍح٣ٝش ػ٠ِ حُلٍٞ 
َْ ُْ ٣ظِٝؽ ا٢ُ ح٥ٕ؟  ـ أُْ طٔؤ٤ُٚ ُ

 
: أ١َهض ىح٤ُش هخثِش 

كوخٍ رؤٗٚ ًخٕ ٣ز٢٘ ٓٔظوزِٚ ح٢ُٜ٘ٔ ... ٓؤُٚ كٔخّ ػٖ ًُي... ـ ر٠ِ
كظ٠ ٣ٌٕٞ هخىٍح ػ٠ِ طلَٔ ٓٔئ٤ُٝش ُٝؿش ٝ أ١لخٍ ٝ ٠٣ٖٔ ُْٜ أك٠َ 

... حُظَٝف
 

: ٟلٌض ٍح٣ٝش ٖٓ ؿي٣ي ٝ ٢ٛ طوٍٞ ٓيحػزش 
ًْ ػ٤ِي ! ٫ ري إٔ ٗظ٣َش ٤ُٝي كطٔض ٓؼ٣ٞ٘خطٚ طٔخٓخ! ـ كٔخّ ح٤ٌُٖٔٔ
!!! إٔ ط٘ظظ١َ ٣خ َٓحّ

 



كيؿظٜخ ر٘ظَس ٛخٍٓش حػظَحٟخ ػ٠ِ ىػخرظٜخ حُؼو٤ِش، كظ٘ل٘لض ٝ هخُض 
: ٓٔظؼ٤يس ؿي٣ظٜخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ٓوخ١زش ىح٤ُش 

... ـ ٝ ٌُٖ، ٤ًق ٣ٌٔ٘ي إٔ طؼَك٢ أٗٚ ُْ طٌٖ ُي٣ٚ ػ٬هخص ٓغ كظ٤خص هزِي
كَٜ ٖٓ حُٔؼوٍٞ أٗٚ ُْ ٣ؼـذ ... هخٛش أٗٚ ػخٕ ُٓ٘خ ؿ٤َ ه٤َٜ ك٢ ً٘يح

رؤ٣ش كظخس ٌٓ٘ كظَس حُيٍحٓش؟ ٝ حُؼ٬هخص ؿ٤َ حَُٔ٘ٝػش ٌٓٔ٘ش ؿيح 
... ٛ٘خُي

 
ٝ هخ٤ٓش ٗٞػخ ٓخ ػ٠ِ ىح٤ُش حُظ٢ ريص ... ًخٗض ًِٔخص ٍح٣ٝش ٣َٛلش ؿيح

ك٢ ك٤َس ٖٓ أَٓٛخ، ٝ ُْ ٣وق ػ٤ِ٘خ أٜٗخ ًخٗض ٍرٔخ ططَف ػ٠ِ ٗلٜٔخ 
حُظوض ػ٤٘خ١ رؼ٢٘٤ ٍح٣ٝش . ٗلْ حُظٔخإ٫ص ىٕٝ إٔ طـي ؿٞحرخ ٗخك٤خ

ٌُٖ ريح ح٫كظـخؽ ك٢ ػ٤٘٤ٜخ ٝ ٢ٛ طِٜ ًظل٤ٜخ ... كؤَٗص ا٤ُٜخ رؤٕ طظٞهق
ٝ طٞحَٛ حُلٞحٍ ر٢٘٤ ٝ ر٤ٖ ٍح٣ٝش ػزَ ح٩ٗخٍحص ٝ ... ك٢ ػيّ حهظ٘خع

ح٣٩ٔخءحص، ٝ ُْ ٗظلطٖ ا٠ُ ىح٤ُش حُظ٢ ًخٗض طـِْ ر٤٘٘خ ٓطَهش ك٢ 
ٝ ُْ ٗ٘ظزٚ ا٫ ػ٠ِ ٛٞطٜخ ح١ٌُ رِِظٚ حُيٓٞع ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ ... ك٤َس

: َٓحٍس ظخَٛس 
 

أٗظٔخ أهظخ١ أ٤ُْ ًٌُي؟ ... ٍح٣ٝش... ـ َٓحّ
 

ٗظَٗخ ا٤ُٜخ ك٢ ىٛ٘ش ٝ هِن ٝ أَٓػض أهٍٞ ٝ أٗخ أٓٔي رٌلٜخ ر٤ٖ ًل٢ 
 :

... ٝ َٛ ك٢ ًُي ٗي؟ ٓخ ح٧َٓ ٣خ كز٤زظ٢ ه٢ُٞ... ـ ١زؼخ ٣خ كز٤زظ٢
 

: ٍكؼض ٍأٜٓخ ا٢ُ ٝ ٢ٛ طٔٔق ػ٤٘٤ٜخ رٌٜٔخ ٝ هخُض 
... ـ أ٣ٍي إٔ أك٢٠ ا٤ٌُٔخ ر٢٘ء ٓخ

 
: حهظَرض ٍح٣ٝش أًؼَ ٝ هخُض ك٢ حٛظٔخّ 

... ًِ٘خ آًحٕ ٛخؿ٤ش... ـ ١زؼخ ٣خ ػ٣ِِط٢
 

: ريح ػ٠ِ ىح٤ُش ٗٞع ٖٓ حُظَىى، ٌُٜ٘خ كٔٔض أَٓٛخ رَٔػش ٝ هخُض 
... كٜٞ ٖٓ أهخٍر٘خ... ًَ ٢ٗء ريح ٓطٔج٘خ ك٢ حُزيح٣ش... ـ اٗٚ روٜٞٙ ٤ُٝي

ك٤غ ... ٝحُيٙ حُٔظٞك٢ ًخٕ ٖٓ حُٔوَر٤ٖ ا٠ُ أر٢ ٝ ُٚ ػ٤ِٚ ك٠َ ًز٤َ
ٓخػيٙ ك٢ ريح٣ش ك٤خطٚ ح٤ُٜ٘ٔش ٝ حٓظوَحٍٙ حُِٝؿ٢ ٝ ًخٕ أر٢ ٣ِـؤ ا٤ُٚ 

ٝ ... ٝ ٣زيٝ إٔ كذ ٝحُيٙ ؿؼَ أر٢ ٣لذ ٤ُٝي ًؼ٤َح... ك٢ ًَ حُٜؼٞرخص
ًخٕ ٣وٚ ػ٤ِ٘خ ٤ًق ًخٕ ٣لِٔٚ ػ٠ِ ًظل٤ٚ ػ٘يٓخ ًخٕ ٛـ٤َح ٝ ٣ؤهٌٙ 

هزَ إٔ ٣ظِٝؽ أر٢ ٝ ... ٓؼٚ ا٠ُ حُٔٔـي ٝ ٣ِٜٞ ٓؼٚ ر٘ظ٠ ُؼذ ح١٧لخٍ



ٝ حٓظَٔص حُؼ٬هش ر٤ٜ٘ٔخ رؼي ٝكخس ٝحُي ٤ُٝي، ًؤٗٚ ٗو٤وٚ ... ٣٘ـذ كٔخّ
ٌُٜ٘خ حٗوطؼض ٗٞػخ ٓخ رؼي ٓلَٙ ا٠ُ ً٘يح، ك٤غ ُْ ٣ٌٖ ٣ظَٜ ... ح٧ًزَ
ٌُٖ ٝحُيطٚ ًخٗض طٍِٝٗخ رخٓظَٔحٍ، كوي ًخٗض طَرطٜخ ػ٬هش ٤١زش ... ًؼ٤َح
ًٔخ أٜٗخ رو٤ض ٝك٤يس رؼي ٓلَ ٤ُٝي ٝ أر٢ ًخٕ ٣َ٣يٛخ إٔ طظوَد ... رؤ٢ٓ

ػْ ك٤ٖ ٍؿذ ٤ُٝي ك٢ حُِٝحؽ، ُْ ... أًؼَ ٖٓ حُؼخثِش ٝ كخء ًٌَُٟ حَُٔكّٞ
ٝ هي َٓ أر٢ ًؼ٤َح ٧ٗٚ ٣لذ ... طظَىى ٝحُيطٚ ك٢ ٓلخطلش ٝحُيط٢ ك٢ ح٧َٓ

ٝ ُْ ٣ؼ٢ أ٤ٔٛش طًٌَ ُلخٍم حُٖٔ ر٤٘٘خ، ٧ٗٚ ًخٕ ٝحػوخ ٖٓ طَر٤ش ... ٤ُٝي
... حَُٔكّٞ ٝ ٣ؼظوي رؤٕ حر٘ٚ ٫ ري إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ٗلْ حُوٜخٍ

 
: رخىٍطٜخ ٓؼظَٟش ٝ أٗخ أهٍٞ 

... ـ ٌُ٘ٚ ُْ ٠٣غ ك٢ حػظزخٍٙ إٔ حُـَرش حُط٣ِٞش ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ طـ٤َ ١زخػٚ
! ًٔخ أٗٚ ُْ ٣ؼي ًحى حُُٞي حُٜـ٤َ حُز١َء ح١ٌُ ًخٕ ٣ِٜٞ ٓؼٚ ك٢ حُٔخرن

 
: طٜ٘يص ىح٤ُش ٝ ٢ٛ طٞحَٛ 

ٝ أ٢ٓ ُْ طؼظَٝ ًؼ٤َح، ٧ٜٗخ طوّيٍ ... أر٢ ٝحكن ريٕٝ طَىى... ـ حُْٜٔ
٧ٜٗخ ... ٝ ٓٔؤُش كخٍم حُٖٔ ُْ طزي ُٜخ ِٓػـش ؿيح... ٝحُي٣ٚ ٝ طلظَٜٓٔخ

ٝ ٛٞ كخٍم ٣زيٝ ػخى٣خ ؿيح ك٢ ػخثِش ... طٜـَ ٝحُي١ رؤكي ػَ٘س ٓ٘ش
... ك٤غ حُلخٍم ر٤ٖ ػ٢ٔ ح٧ًزَ ٝ ُٝؿظٚ ٣وخٍد حُؼ٬ػش ػَ٘س ٓ٘ش... أر٢

ٝ ٬ًٛٔخ ٣ؼ٤ٖ ... ٝ ػ٢ٔ ح٧ٛـَ أ٠٣خ ُٝؿظٚ طٜـَٙ رؼَ٘ ٓ٘ٞحص
رَ ُؼَ كخٍم حُٖٔ حُٜخّ ٣زيٝ ٓٔظلٔ٘خ ػ٘يْٛ ... ٓؼ٤يح ٓغ ُٝؿظٚ

٧ٗٚ ٣ؼ٢٘ ٠ٗؾ حَُؿَ ٝ حٓظؼيحىٙ حُٔخى١ ٝ حُ٘ل٢ٔ ُظلَٔ ٓٔئ٤ُٝش 
ٝ ٫ أكيػي ػٖ حُٔو٣َش حُظ٢ ُو٤ٜخ كٔخّ ٖٓ ١َف أػٔخ٢ٓ ... ػو٤ِش

... ك٤ٖ أريٟ ٍؿزظٚ ك٢ حُِٝحؽ ٝ ٛٞ ُْ ٣٘ظٚ ٖٓ ىٍحٓظٚ رؼي
 

حكَٔ ٝؿ٢ٜ ىٕٝ إٔ أٗؼَ ك٤ٖ أطض ػ٠ِ ًًَ حٍطزخ٢١ رلٔخّ، ٝ 
: ٝحِٛض ىح٤ُش كي٣ؼٜخ هخثِش . حرظٔٔض ك٢ هـَ

كٜٞ ٣َٟ ٤ُٝي ٬ًٜ ك٢ ك٤ٖ ٫ُُض ك٢ ... ـ ًخٕ كٔخّ حُٞك٤ي حُٔؼظَٝ
ًِٔخ ًخٕ حُِٝؿخٕ ٓظوخٍر٤ٖ ك٢ : ٝ ٗظ٣َش كٔخّ طوٍٞ . ريح٣ش حُ٘زخد

ٝ ٢ٛ ٗظ٣َش طؼخٍٝ ... حُٖٔ، ًِٔخ ًخٗض كَٜٛٔخ ُِظلخْٛ ٝ حُظٞحَٛ أًزَ
رخُطزغ ًَ ٓخ أٓٔؼٚ ٖٓ أ٢ٓ ٝ هخ٫ط٢ ػٖ َٓػش ٠ٗؾ حُلظخس ٝ طؤهَ 

٠ٗؾ حَُؿَ، ٝ أ٤ٔٛش حُلخٍم ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ ٧ٕ حَُٔأس طظَٜ ػ٤ِٜخ ػ٬ٓخص 
ًٔخ إٔ ... هخٛش رؼي حُلَٔ ٝ ح٫ُٞىس... حَُّٜ رَٔػش أًزَ ٖٓ حَُؿَ

كٜٞ ٣ٌٕٞ هي ... حَُؿَ حُ٘خٟؾ ٣ٌٕٞ أًزَ هيٍس ػ٠ِ ح٫ٓظوَحٍ ٖٓ حُ٘خد
ٝ رخُطزغ ُٖ ٣زلغ ػٖ ... هزَ حُي٤ٗخ ٝ طؼِْ حٌُؼ٤َ ٝ ٣ويٍ حُل٤خس حُِٝؿ٤ش

... ٓـخَٓحص حُ٘زخد



 
: هخ١ؼظٜخ ٍح٣ٝش ك٢ ىٛ٘ش 

ـ َٛ ٌٛح ٓخ طؼِٔي ا٣خٙ أٓي ٝ هخ٫طي؟ إٔ ٣ٌٕٞ حَُؿَ هي ؿَد ٝ هزَ ًَ 
ٝ رٌُي ٣ٌٕٞ أ٤ًيح رؤٜٗخ ! أٛ٘خف حُز٘خص هزَ إٔ ٣وظخٍ ٣ٌَٗش ك٤خطٚ؟ ١زؼخ

ٝ ٤ًق ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣وظخٍ إ ُْ ٣ِٔي حُٔؼَكش حٌُخك٤ش ... حُٜ٘ق ح١ٌُ ٣َ٣ي
!!! رظِي حُِٔؼش حُظ٢ ط٠ٔٔ حَُٔأس

 
: طٜ٘يص ىح٤ُش ك٢ كِٕ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

... ـ ً٘ض أػِْ ك٢ هَحٍس ٗل٢ٔ رؤٕ ٓخ ٣وِ٘ٚ ٓوخُق ٣َُِ٘ؼش ح٤ٓ٬ٓ٩ش
ٝ إٔ حَُؿَ ح٣َُ٘ق حُِٔظِّ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼ٤ٖ ٗظ٠ أٗٞحع حُٔـخَٓحص 

رَ ٛٞ ٣ظِٝؽ ٤ُؼق ٗلٔٚ ٝ ٣ٜٕٞ ... كظ٠ ٣وٍَ ك٢ حُٜ٘خ٣ش إٔ ٣ظِٝؽ
٤ًق ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أٟٖٔ ك٢ حُِٝؽ ح١ٌُ : ٢ٌُ٘٘ ً٘ض أطٔخءٍ . ُٝؿظٚ

٤ٓظويّ ا٢ُ أٗٚ ٗوٚ ِٓظِّ ُْ طٌٖ ُٚ ٓـخَٓحص ٓخروش؟ ػْ حهظ٘ؼض 
ٝ ٛيكٚ ... رؤٕ أْٛ ٓخ ك٢ ح٧َٓ إٔ ٣ٌٕٞ هي طخد رؼي ٓـخَٓحطٚ طٞرش ٜٗٞكخ

ٝ ػِٓض ك٢ ٗل٢ٔ إٔ أٗلٌ ا٠ُ هَحٍ ... ٖٓ حُِٝحؽ ٛٞ ر٘خء أَٓس ِٓٔٔش
... ٤ُٝي ٝ أػَف ٗٞح٣خٙ ٝ أٛيحكٚ

 
: ططِؼض ا٤ُٜخ ك٢ ك٠ٍٞ ٝ أٗخ أهٍٞ 

ٝ ٓخ ٢ٛ ٗٞح٣خٙ ٝ أٛيحكٚ؟ ... ـ ٛخححح
 

ٌُٖ ٖٓ ه٬ٍ أكخى٣ؼ٘خ حُو٤ِِش ٝ حُو٤َٜس ... ُٔض ٓظؤًيس رؼي... ـ كٖٔ
ػوظٚ ر٘لٔٚ ٤ُٔض ُٜخ ... ػَكض أٗٚ ٗوٚ ؿ١َء ٝ ه١ٞ حُ٘و٤ٜش

... ٍرٔخ ريح ًٌُي أٓخ٢ٓ، ٢٘ٗ٧ ٛـ٤َس ٝ ه٤ِِش حُظـَرش رخُ٘ٔزش ا٤ُٚ. كيٝى
ػٖ ُِٓ٘ٚ حٌُز٤َ حُلوْ ... ٝ ١ٞحٍ ُوخءحط٘خ ًخٕ ٣ليػ٢٘ ػٖ ك٤خطٚ ك٢ ً٘يح

... رٚ رًَش ٓزخكش ك٢ حُطخرن طلض ح٢ٍٟ٧... حُٔلخ١ رلي٣وش ؿ٤ِٔش
... كيػ٢٘ ًٌُي ػٖ ح٧ػخع ح١ٌُ أ٠ُٝ أ٤ٔٛش ًزَٟ ٫هظ٘خثٚ ٝ ط٤ٔ٘وٚ

ٌُٖ ٓخ أهِو٢٘ ٛٞ أٗٚ ُْ ٣وَ ... كيػ٢٘ ػٖ ػِٔٚ ٝ ػٖ حٗـخُحطٚ ح٤ُٜ٘ٔش
ٝ ك٤ٖ ٓؤُظٚ ػٖ ٛٞح٣خطٚ، ٟلي روٞس ًؤ٢٘ٗ ٣ٍٝض ! ٤ٗجخ ػٖ ٗلٔٚ

حُٜٞح٣خص ٣ظ٠ِٔ رٜخ : ١َكش ػ٠ِ ٓٔٔؼٚ ٝ هخٍ ًؤٗٚ ٣ليع ١لِش ٛـ٤َس 
أٓخ ٍؿخٍ ح٧ػٔخٍ أٓؼخ٢ُ ك٬ ٣ٌِٕٔٞ ... حُ٘زخد حُٔظلَؽ ك٢ ٓؼَ ٓ٘ي

ٍرٔخ ٫ أىٍى رخُلؼَ ! حُٞهض ٩ٟخػظٚ، رَ ٫ٓظؼٔخٍٙ ك٤ٔخ ٣يٍ حَُرق حُٞك٤َ
... أ٤ٔٛش ٝهظٚ ٢٘ٗ٧ ٫ُحُض ك٢ ريح٣ش حُ٘زخد ٝ ٫ أػَف أ٤ٔٛش حُؼَٔ

َٛ ٤ٓـي حُٞهض رؼي ُٝحؿ٘خ ٤ُـِْ ا٢ُ ٝ : ٢ٌُ٘٘ ريأص أطٔخءٍ 
٢ٌُ٘٘ ... ٗظليع، أٓخ إٔ ًُي ٤ٌٕٓٞ ٤٠ٓؼش ُٞهظٚ حُؼ٤ٖٔ أ٠٣خ؟ كٖٔ
ٝ ٢٘ٗ٧ ... ٝحكوض ػ٤ِٚ، ٧ٕ أر٢ ًخٕ ٓظلٔٔخ ٝ ٍَٓٔٝح رٜخطٚ حُٜٔخَٛس



ً٘ض أططِغ ا٠ُ ك٤خس حَُكخ٤ٛش ك٢ ً٘يح ٝ ه٤خ٢ُ حُٔليٝى ٣ؼـِ ػٖ طٍٜٞ 
ا٫ ... ػْ ٤ُٝي ُْ ٣ٌٖ ك٤ٚ ػ٤ذ ٣ـؼ٢ِ٘ أٗلَ ٓ٘ٚ... ٓخ٤ٛش حُؼ٤ٖ ٛ٘خُي

٢ٌُ٘٘ كيػض ٗل٢ٔ رؤٗٚ ٤ٌٕٓٞ ٖٓ حَُٜٔ ػ٢ِ ! ػ٤ِٔظٚ حُٔل١َش
... ٝ ٌُٖ... ك٤ٔخ رؼي إٔ أطؼٞى ػ٠ِ ٢ٔٗ ك٤خطٚ

 
: أ١َهض ىح٤ُش ٖٓ ؿي٣ي ك٢ حِٗػخؽ، كزخىٍطٜخ ٍح٣ٝش ٓ٘ـؼش 

ـ ٝ ٌُٖ ٓخًح؟ 
 

: طٜ٘يص ىح٤ُش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
ط٣ًٌَٖ ك٤ٖ ؿجض ... ـ ٝ ٌُٖ ُوخءٗخ ح٧ه٤َ ؿؼ٢ِ٘ ك٢ ك٤َس ٖٓ أ١َٓ

ا٤ُي ٣خ َٓحّ، ٝ حٓظـَرض ٖٓ هِش حٛظٔخٓٚ رخُلي٣غ ا٢ُ ٝ حُظؼَف ػ٠ِ 
ٝ ... ظَ ٓئحُي ٣َٕ ك٢ أ٢ًٗ ك٤ٖ ػيص ا٠ُ حُز٤ض... ُٝؿظٚ حُٔٔظوز٤ِش

ٝ ًخٗض . ك٤ٖ ؿخء ك٢ حُٔٔخء ٓغ ٝحُيطٚ ٣ُِخٍط٘خ هٍَص إٔ أكؼَ ٤ٗجخ
ُْ ٫ طـِْ ه٬٤ِ ٓغ : ٝحُيطٚ ٖٓ كظق ٢ُ حُزخد ك٤غ رخىٍطٚ هخثِش 

ػْ هخٓض ٢ٛ أ٢ٓ ا٠ُ حُٔطزن، ٝ ُْ ٣ٌٖ ... هط٤زظي ر٤٘ٔخ ٗؼي حُؼ٘خء
ٝ حُلو٤وش أٗٚ ؿخء ٤ُ٘خهٖ ٓغ ٝحُي١ ... كٔخّ ٝ ٫ ٝحُي١ ك٢ حُز٤ض

ٌُح كوي ؿِٔ٘خ ٣ٞٓش ك٢ هخػش ... ٓٔؤُش ٓخ، كٌخٕ ٠ٓطَح ٫ٗظظخٍ هيٝٓٚ
ٓخ ح١ٌُ ط٘ظظَٙ ٖٓ : كٔؤُظٚ رٌَ ؿَأس . حُـِّٞ حُٔلظٞكش ػ٠ِ حُٔطزن

ٝ ط١ٍٜٞ رْ أؿخر٢٘؟ هخٍ رٌَ رَٝى أٗٚ ٣َ٣ي ُٝؿش ... ُٝؿش حُٔٔظوزَ
ؿ٤ِٔش ٝ ٗخرش طٔ٘لٚ حُٔظؼش ك٤ٖ ٣َ٣ي ٝ طِز٢ ٍؿزخطٚ ٝ طَٜٔ ػ٠ِ 

ٍرٔخ ً٘ض أىٍى أٜٗخ حُلخؿش حُطز٤ؼ٤ش ... ً٘ض ك٢ ؿخ٣ش حٌٍُٛٞ!!! ٍحكظٚ
ػْ ٟٝؼٚ ... ٌَُ ح٧ُٝحؽ ٢ٌُ٘٘ ُْ أطٍٜٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٣َٛلخ ا٠ُ طِي حُيٍؿش

كَٜ : ٣يٙ ػ٠ِ ًل٢ حُظ٢ ًخٗض ٓٔظوَس ػ٠ِ ًٍزظ٢ ٝ هخٍ ٟخكٌخ 
ٓظ٤ٌٖٗٞ ٢ُ طِي حُِٝؿش؟ ٓلزض ًل٢ رَٔػش ٝ ػخؿِظٚ ٝ أٗخ ك٢ ك٤َس 

أ٫ طٜٔي أه٬هٜخ، طي٣ٜ٘خ، ٗو٤ٜظٜخ، ١ٔٞكخطٜخ؟ كخٍطلؼض : ٖٓ أ١َٓ 
ا٠ُ أ٣ٖ ط٣َي٣ٖ حٍُٞٛٞ رٜخطٚ ح٧ٓجِش؟ كؤؿزظٚ : ٟلٌظٚ ػخ٤ٗش ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 

كظـ٤َص ٬ٓٓق ٝؿٜٚ ٝ ٢ٛ ٣وٍٞ ك٢ ! أ٣ٍي إٔ أػَف ٍأ٣ي كو٤وش: ربَٛحٍ 
أٗض ٫ُُض ٛـ٤َس ٝ ٫ طؼَك٤ٖ حٌُؼ٤َ ػٖ حُؼخُْ، ٌُح ٫ ٣ٌٖٔ إٔ : ؿي٣ش 

ٝ أٗخ ٓؤٓخػيى ػ٠ِ ط٤ٔ٘ش ٗو٤ٜظي ... ط٢ٌٗٞ ٌٓظِٔش ر٘خء حُ٘و٤ٜش
أٓخ حُي٣ٖ ٝ حُوِن كٜٞ أَٓ ٓلَٝؽ ٓ٘ٚ رٔخ إٔ . ًٔخ ٣ـذ ك٤ٖ ٌٕٗٞ ٛ٘خى

... ٌُح ٫ ٣ـذ إٔ أهِن ٖٓ طِي حُ٘خك٤ش... حهظ٤خٍ أ٢ٓ حُلز٤زش ٝهغ ػ٤ِي
ك٢ طِي حُِلظش ىهَ ٝحُي١، كخٗٔلزض رٜيٝء ا٠ُ ؿَكظ٢ ٝ أكٔلض 

ىهِض ا٠ُ ؿَكظ٢ ٝ ... ُٜٔخ حُٔـخٍ ٢ً ٣٘خه٘خ ٟٓٞٞػٜٔخ حُْٜٔ
اٗٚ ٫ ٣ظْٜ رخُظؼَف : ؿِٔض ا٠ُ أكٌخ١ٍ ٝ هي أىًٍض ٤ٗجخ ٓخ رٌَ َٓحٍس 

رَ أٗٚ ٣ؼظز٢َٗ ُؼزش ٤ٓوّٞ ٛٞ رظو٣ٜٞٔخ ... ا٢ُ، ٢٘ٗ٧ ٫ أػ٢٘ ُٚ ٤ٗجخ



َْ ٝهغ حهظ٤خٍٙ ػ٠ِ كظخس ٛـ٤َس ... ٝ طؼي٣ِٜخ ٤ًلٔخ ٣٘خء ٝ كٜٔض ك٤ٜ٘خ ُ
كظ٠ ٣َٜٔ ػ٤ِٚ حُظلٌْ ك٤ٜخ، ٝ ر٘خء ٗو٤ٜظٜخ : ُْ طوظزَ حُل٤خس رؼي 

! ػ٠ِ ٣َ١وظٚ
 

: طزخىُض ٝ ٍح٣ٝش ٗظَحص كخثَس ٝ هِوش ػْ هِض ك٢ ؿِع 
ـ ٝ ػ٬ّ حٓظوَ ٍأ٣ي رؼي ٬ًٓٚ ًحى؟ 

 
: ِٛص ىح٤ُش ٍأٜٓخ ك٢ حٓظ٬ّٔ 

كؤٗخ ك٢ ٜٗخ٣ش ح٧َٓ ٫ أُحٍ ؿَس ٝ هزَط٢ ٫ طوخٍٕ ... ـ ُٔض أى١ٍ
كؤهٍٞ ... ًٔخ إٔ حُـَرش طٔخػي ًؼ٤َح ػ٠ِ ط٤ٔ٘ش حُ٘و٤ٜش... روزَطٚ

أك٤خٗخ رؤٕ حُظـَرش طٔظلن حُٔلخُٝش، ٝ ٢ٛ ٓظٌَ٘ اػَحءح ًز٤َح 
... ٢ٌُ٘٘ ك٢ ٗلْ حُٞهض أٗؼَ روِن ٫ أى١ٍ ٜٓيٍٙ... ُل٤خط٢

 
: هخ١ؼظٜخ ٍح٣ٝش ك٢ كيس 

ٜٓيٍٙ ٛٞ ٌٛح حَُؿَ ! ـ ًَ ٌٛح ٝ ٫ طي٣ٍٖ ٜٓيٍٙ؟ أٗخ أكيػي ػٖ ٜٓيٍٙ
ح٧ٗخ٢ٗ ح١ٌُ ٣ظٖ أٗٚ ٣٘ظ١َ ر٘خص حُ٘خّ رؼَٝطٚ ٝ ٝؿخٛظٚ ح٫ؿظٔخػ٤ش ٝ 
! ٣ؤغ ٗو٤ٜظٜٖ ٝ ٣ظلٌٖٔ ك٤ٜٖ ٤ًلٔخ ٣٘خء ًؤٜٖٗ ُْ ٣ٌٖ ٤ٗجخ هزِٚ

٣ظٖ أٗٚ حًظٔذ ًَ هزَس حُؼخُْ ٝ ر٘خء ػ٠ِ ًُي ! اٜٗخ ػويس حُظلٞم
كظَٜكخطٚ ٤ِٓٔش ٓخثش رخُٔخثش ٝ ٓخ أٗض ا٫ طللش ٛـ٤َس ٝ ؿ٤ِٔش ٤٠٣لٜخ 

١زؼخ كٜٞ أٗلن حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔخٍ ػ٠ِ ح٧ػخع ٝ ... ا٠ُ ٓـٔٞػش طللٚ
ٝ ٛٞ ١زؼخ إ أػـزٚ ! ح٣َُخٕ ٝ طِِٓٚ طللش أ٤ٗوش أه٤َس ٣ِ٤ُٖ رٜخ ًَ ًُي

ٓ٘ظَ حُظللش كِٖ ٣لٌَ ًؼ٤َح ك٢ ىحهِٜخ ٧ٗٚ ٖٓ حَُٜٔ ػ٤ِٚ إٔ ٣ِٔؼٜخ 
٣خ !!! ٝ ٣ٜوِٜخ ؿ٤يح ػ٠ِ ٣َ١وظٚ كظ٠ ط٘خٓذ ًٝهٚ ك٢ ؿ٤ٔغ ح٧ٝهخص

كز٤زظ٢ ٣خ ىح٤ُش، ٓخ ح١ٌُ ٣ـزَى ػ٠ِ ح٢٠ُٔ ك٢ ٛخطٚ حُظـَرش حُظ٢ ٫ 
ط٠ٖٔ ُي أى٠ٗ كَٙ طلو٤ن ًحطي؟ ػْ ٛٞ ُْ ٣ًٌَ ٛلش ٓؼولش ك٢ 

كٔخ أىٍحى رؤٗٚ ٤ٓٔٔق ُي ... طؼ٣َلٚ َُِٔأس حُٔ٘خٓزش حُظ٢ ٣زلغ ػٜ٘خ
رؼي ح٫ٍطزخ١ رؤٕ طٞح٢ِٛ طؼ٤ِٔي؟ ػْ ٛٞ ٣َ٣يى ىحثٔخ ؿخِٛس ُويٓظٚ ٝ 

كَٜ ٤ٓوزَ إٔ ط٘٘ـ٢ِ ػ٘ٚ رؼَٔ ٓخ ٣خ طَٟ؟؟ ػ٤ِي إٔ طل١ٌَ ... ٓظؼظٚ
اٜٗخ ٍكِش !! ؿ٤يح ك٢ ًَ ٌٛٙ حُ٘وخ١ كخُٔٔؤُش ٤ُٔض ٤ٛ٘ش ٣خ كز٤زظ٢

... ػَٔ
 

: طٜ٘يص ىح٤ُش ٖٓ ؿي٣يس ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
... ٍرٔخ ػ٢ِ إٔ أكٌَ ؿ٤يح ك٢ ح٧َٓ... ـ ٍرٔخ ً٘ض ػ٠ِ كن

 
: ػْ ٗظَص ا٢ُ ٓزظٔٔش ٝ هخُض 



... ـ هزَ إٔ ٣يهَ كٔخّ ك٢ ىٝحٓش حُظؤ٤َٗس ٝ ٓؼخ٬ٓص حُٔلَ
 

ٟلٌ٘خ ٓؼخ ٟلٌخص ٗخرٜخ رؼٞ حُظٞطَ ٝ حُوِن، هزَ إٔ طٔظيٍى ىح٤ُش 
: ًؤٜٗخ طًٌَص ٤ٗجخ ٜٓٔخ 

ح١ٌُ ... ؿخى... َٛ ط٣ًٌَٖ ًحى حُ٘خد ح٤ُٔٔل٢ ح١ٌُ أِْٓ... ـ َٓحّ
١ِزض ٖٓ كٔخّ إٔ ٣ظَٜ رٚ ٝ ٣ٔخػيٙ ػ٠ِ حُظؼَف أًؼَ ػ٠ِ 

ح٬ٓ٩ّ؟ 
 

كٞؿيص ... كٞؿجض رٔئحُٜخ ٝ ٗظَص ا٠ُ ٍح٣ٝش ٓزخَٗس ىٕٝ ٝػ٢ ٢٘ٓ
: كؼخؿِض ىح٤ُش هخثِش ... ٝؿٜٜخ هي ٗلذ كـؤس

ٓخ ٗؤٗٚ؟ ... ـ ٗؼْ
 

كوي ٠٠ٓ ػ٠ِ حُلخىػش كٞح٢ُ ... ـ أٗخ آٓلش ٢٘ٗ٧ طؤهَص ك٢ اهزخٍى
ٝ ك٤ٖ كيػ٢٘ كٔخّ، . ٢ٌُ٘٘ ً٘ض ٓ٘ـُٞش ًٔخ طؼ٤ِٖٔ... أٓزٞػ٤ٖ

٢ٌُ٘٘ ٜٓٞص ػٖ ًُي ُلظَس ٝ ... كٌَص رؤ٢٘ٗ ٓؤطَٜ ري ه٣َزخ ٝ أهزَى
... ُْ أًًَ ح٧َٓ ا٫ حُزخٍكش

 
: هخ١ؼظٜخ ر٘لخى ٛزَ 

... ـ ٝ ٌُٖ ٓخ ح٧َٓ؟ ه٢ُٞ
 

ُوي أهزَ كٔخّ رؤٗٚ هي طؼِن رخُلظخس حُظ٢ ٓخػيطٚ ػ٠ِ ... ـ كٖٔ
ٝ ٛٞ ٝحػن ٖٓ أٜٗخ طؼِوض رٚ ٢ٛ ح٧هَٟ ٍؿْ أٜٗخ ... ىهٍٞ ح٬ٓ٩ّ

... ٝ ١ِذ ٖٓ كٔخّ حُٜ٘ق ٝ حٍُٔ٘ٞس... ٍك٠ض ١ِزٚ ك٤ٖ طويّ ا٤ُٜخ
كؤهزَٙ كٔخّ رؤٗٚ ٣ظلْٜ ٓٞهق حُلظخس ٝ هٞكٜخ ٖٓ حٍطزخ١ ٓٔخػَ هي 

ٝ ٌُٖ ربٌٓخٗٚ إٔ ... ٣ٔزذ ُٜخ طٞطَحص ٝ ٓ٘خًَ ٢ٛ ك٢ ؿ٠٘ ػٜ٘خ
٣طِذ ٜٓ٘خٓ٘لٚ كَٛش اٟخك٤ش ٤ُو٘ؼٜخ رؤٗٚ حُ٘وٚ حُٔ٘خٓذ ُٜخ ٝ أٗٚ 

كلْٔ ؿخى أَٓٙ ٝ ٛٞ ػخُّ ػ٠ِ ... ٓٔظؼي ُلؼَ أ١ ٢ٗء ٩ٓؼخىٛخ
هخٍ إٔ ح٧ؿخُس طزيأ ... أٝٙ ٣خ ا٢ُٜ... حُويّٝ ا٠ُ رِيٗخ ك٢ أؿخُطٚ حُٔوزِش

ُوي طؤهَص ! ٝ هي ٣ٌٕٞ َٝٛ... ٣ؼ٢٘ أٜٗخ ريأص رخُلؼَ! رؼي أٓزٞػ٤ٖ
أٍؿٞى ٣خ َٓحّ، أهز١َ طِي حُلظخس رؤٗٚ ٤ٓظَٜ رٜخ ه٣َزخ ٤ُطِذ ... ًؼ٤َح

ٝ ػز١َ ُٜخ ػٖ أٓل٢ حُ٘ي٣ي ٢٘ٗ٧ طؤهَص ك٢ ... ٓٞػيح ٓغ ٝحُيٛخ
َٛ أػَكٜخ؟ ... ا٣ٜخٍ حُوزَ، ٓغ أ٢٘ٗ ٫ أػَكٜخ

 
حرظٔٔض ك٢ ٛيٝء ٝ أٗخ أٍٟ ٍح٣ٝش ط٤َ٘ ا٢ُ ٖٓ ٍٝحء ىح٤ُش رؤٕ أؿ٤ذ 

: كوِض ... رخُ٘ل٢



... ٫ طوِو٢... ـ كٖٔ ٓؤرِـٜخ
 

كوي حُظلظض ا٠ُ . ٝ حُلٔي هلل أٜٗخ ُْ طَٜ... ُْ أؿذ ػ٠ِ ٓئحُٜخ ح٧ه٤َ
ٍح٣ٝش ًؤٜٗخ طًٌَص ٤ٗجخ ٖٓ ؿِٔش ح٤ٗ٧خء حٌُؼ٤َس حُظ٢ ٤ٔٗظٜخ ك٢ 

: حُلظَس حُٔخ٤ٟش 
ٓخ أهزخٍى؟ َٛ ٖٓ ؿي٣ي؟ ... ـ ٝ أٗض ٣خ كز٤زظ٢

 
: كزخىٍطٜخ ٛخطلش 

! ٝ ٢ٛ ٝحكوض... ـ أُْ طِٜي ح٧هزخٍ رؼي؟ حرٖ ػٔظ٢ ١خٍم طويّ ُوطزظٜخ
 

ك٢ ك٤ٖ حٍطٔٔض حرظٔخٓش ... حكظ٠٘ض ىح٤ُش ٍح٣ٝش ك٢ ٓؼخىس ٜٓ٘جش
ٝ ريص ك٢ ػ٤٘٤ٜخ ٗظَس ... رِٜخء ػ٠ِ ٗلظ٢ ٍح٣ٝش، ٝ حكَٔص ٝؿ٘ظخٛخ

 ...ٓخٛٔش، ط٢٘ رخُيٝحٓش حُظ٢ ٝؿيص ٗلٜٔخ ك٤ٜخ
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ىكؼض رخد حُلي٣وش ك٢ ٛيٝء ٝ أٗخ أُو٢ ٗظَس ػ٠ِ ح٤ُٔخٍس حُٔظٞهلش 
... ه٤َح إ ٗخء هللا... ١خٍم ػ٘يٗخ ح٤ُّٞ... أٓخّ حُٔٔظٞىع

... هزَ إٔ أطـخُٝ حُزخد حَُث٢ٔ٤ ط٘خٛض ا٢ُ، ًخُؼخىس ٟلٌخص أه٢ ٓخَٛ
ٟلٌٚ حُؼخ٢ُ ٣َٜ ا٠ُ ٓٔخٓغ !! أ٫ ٣ٌزَ ٌٛح حُ٘و٢ ٝ ٠٘٣ؾ ه٬٤ِ

... حُـ٤َحٕ
 

ًخٗض ػٔظ٢ ٜٓخّ ٝ ٓخٍس طـِٔخٕ ك٢ هخػش ح٫ٓظوزخٍ ٍكوش أ٢ٓ، ك٢ 
أُو٤ض حُظل٤ش . ك٤ٖ ًخٕ ١خٍم ٣زخىٍ ٓخَٛ حُيػخرخص ك٢ ؿَكش ٛيح ح٧ه٤َ

ٝ ٓ٘ي حُِٞٛش ح٠ُٝ٧ ٫كظض حُ٘ظَس ... ٝ ؿِٔض ك٢ هخػش ح٫ٓظوزخٍ
ٛل٤ق أٜٗخ ٗظَحطٜخ ًِٜخ ؿ٣َزش ٌٓ ؿخءص . حُـ٣َزش حُظ٢ ١خُؼظ٢٘ رٜخ ػٔظ٢

... أٝ حِٗػخؽ... ٌُٜ٘خ ٗظَحص ٓوظِلش، ٗظَحص ػظخد... ا٠ُ ر٤ظ٘خ أٍٝ َٓس
ػ٠ِ أ٣ش كخٍ، ً٘ض أطٞهغ ه٤زش أِٜٓخ ٖٓ ٍؿزش ١خٍم ك٢ هطزش ٍح٣ٝش، 

! كوي طزؼؼَص أك٬ٜٓخ ك٢ ُْ َٗٔ ح٧َٓس ٖٓ ؿي٣ي ػزَ حُٜٔخَٛس
 

: ٢ٌُ٘٘ طـخِٛض طٔخٓخ ٗظَحطٜخ طِي ٝ حهظَرض ٖٓ ٓخٍس ٛخٓٔش 
ـ َٛ حطلن ١خٍم ٓغ ػٔظ٢ ػ٠ِ ٓٞػي ٣ُخٍس ٝحُي١ ٍح٣ٝش؟ 

 
: أٗخٍص ا٢ُ ٓخٍس إٔ أؿ٤َ حُٟٔٞٞع ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ ٛٞص هل٤ٞ 

ٓؤكيػي ٫كوخ رٔخ ... ـ ٣زيٝ أٜٗٔخ طـخى٫ ك٢ ح٤ُٔخٍس ك٢ ٣َ١ن هيٜٝٓٔخ
... كَٜ

 
ٍكؼض ٍأ٢ٓ ٧ؿي ػٔظ٢ طليؿ٢٘ ر٘ظَحص كخكٜش، كخرظٔٔض رَٔػش ٝ 

: أٗخ أهّٞ ٖٓ ٓـ٢ِٔ هخثِش 
ُي١ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُيٍحٓش ٛخطٚ ح٣٧خّ، كخ٫ٓظلخٗخص ... ـ آٓلش ٣خ ؿٔخػش

... ٌُح ٓؤًٛذ ا٠ُ ؿَكظ٢... ػ٠ِ ٝٗي إٔ طزيأ
 

ٝ ٓخ إ . ؿخىٍص حُٜخُش طظزؼ٢٘ ىػٞحص أ٢ٓ ٝ ػٔظ٢ رخُ٘ـخف ٝ حُظٞك٤ن
ػويص كخؿز٢ ك٢ . أؿِوض رخد حُـَكش هِل٢ كظ٠ ١َم أكيْٛ حُزخد

ًخٕ ١خٍم ح١ٌُ ٓٔغ . طٔخإٍ ٝ حٓظـَحد ػْ كظلض حُزخد ٖٓ ؿي٣ي
! ٛٞط٢ ٝ ٝهغ أهيح٢ٓ ك٢ حَُٝحم كظزؼ٢٘

ً٘ض كو٢ أ٣ٍي إٔ أطليع ا٤ُي ك٢ أَٓ ٓخ، ... ـ آٓق ػ٠ِ ح٩ُػخؽ



... ُٖ آهٌ ٖٓ ٝهظي حٌُؼ٤َ... رؼـخُش
 

... طل٠َ... ـ ١زؼخ
 

: ريح ػ٤ِٚ رؼٞ حُظَىى ػْ هخٍ 
٢ٌُ٘٘ ٝػيطٜخ رؤٕ أطويّ ك٢ ... ـ أ٢ٓ ٤ُٔض ٓٞحكوش ػ٠ِ حٍطزخ٢١ رَح٣ٝش

ٝ ٫ أ٣ٍي رؤ١ كخٍ ٖٓ ح٧كٞحٍ إٔ ط٘ي ك٢ ؿي٣ظ٢ ك٢ . أهَد ٝهض ٌٖٓٔ
... ٌُُي، ٓؤٟطَ ا٠ُ ُوخء ٝحُيٛخ ٝ أ٢ٓ ؿ٤َ ٍح٤ٟش... ٓٔؤُش ح٫ٍطزخ١

ٌُح ٬ٛ أهزَطٜخ رؤ٢٘ٗ ٓؤٍُْٝٛ ك٢ ٜٗخ٣ش ... ػ٠ِ أَٓ إٔ طوظ٘غ ك٤ٔخ رؼي
ح٧ٓزٞع؟ 

 
: ٢ٌُ٘٘ َٓػخٕ ٓخ أٝٓؤص رَأ٢ٓ هخثِش ... ٗظَص ا٤ُٚ ك٢ ىٛ٘ش

... ٓؤهزَٛخ... ـ ١زؼخ
 

... ـ ٌَٗح ؿ٬٣ِ ُي ٣خ َٓحّ
 

ٝ ٓخ٢ٛ ا٫ ُلظخص ه٤ِِش كظ٠ ... ػخى ١خٍم أىٍحؿٚ ا٠ُ ؿَكش ٓخَٛ
: حٍطٔض ػ٠ِ حُلَحٕ ٝ ٛظلض ك٢ اػ٤خء . ُلوض ر٢ ٓخٍس ا٠ُ ؿَكظ٢

أر٢ ٤٠٣ن ػ٤ِٚ ٖٓ أؿَ ٓٔؤُش حُؼٞىس حُٜ٘خث٤ش ا٠ُ ... ـ ١خٍم ح٤ٌُٖٔٔ
! ٝ أ٢ٓ طؼٌَ ػ٤ِٚ ٓٔؤُش حُِٝحؽ... ح١ُٖٞ

 
: ؿِٔض ا٠ُ ؿخٗزٜخ ٝ أٗخ أهٍٞ ك٢ حٛظٔخّ 

ٓخ ح١ٌُ كَٜ ر٤ٖ ١خٍم ٝ ػٔظ٢؟ ... ـ أهز٢٘٣َ
 

حػظيُض ٓخٍس ك٢ ؿِٔظٜخ ٓٔظؼيس ُلي٣غ ٣ٞ١َ، ػْ ط٘ل٘لض ٝ ٢ٛ 
: طوٍٞ 

أٗض طؼ٤ِٖٔ ًْ أ٢ٓ ٓظؼِوش رطخٍم، هخٛش أٗٚ ُٝيٛخ حًٌَُ ... ـ كٖٔ
ٝ ٢ٛ طوخف ػ٤ِٚ ًؤٗٚ ٫ ٣ِحٍ ١ل٬ ٛـ٤َح، ٝ ػ٘يٓخ أػَد ػٖ ... حُٞك٤ي

ٍؿزظٚ ك٢ ح٫ٓظوَحٍ ك٢ حُزِي ٗـؼظٚ ػ٠ِ حُِٝحؽ كظ٠ ططٔجٖ ػ٤ِٚ 
٣ؼ٢٘ أٗض ... ٌُٜ٘خ ًخٗض طلٌَ ك٢ حٍطزخ١ٚ ربكيٟ كظ٤خص حُؼخثِش... رَٔػش

... أٝ ك٘خٕ حر٘ش هخُظ٢ ٤ٛخّ
 

حٓظوغ ٢ُٗٞ ٓغ ؿِٔظٜخ ح٧ه٤َس، ٝ ٝحِٛض ٓخٍس هخثِش ٝ ٢ٛ ط٬كع طـ٤َ 
: ٓل٘ظ٢ 

ٝ رٔخ إٔ حُوزَ ُْ ٣٘ظَ٘ رؼي ... ـ ٌُٖ ١خٍم أهزَٛخ رؤٗي َٓطزطش رلٔخّ



ك٢ حُؼخثِش ٝ حُوطزش ُْ طؼِٖ ٤ٍٔٓخ، ك٢ٜ ًخٗض ط٤َٔ ا٠ُ ػيّ طٜي٣ن 
ٝ أَٛص ػ٠ِ حُٔلخُٝش، ٌُٖ ١خٍم ًخٕ ٣ٔ٘ؼٜخ ر٘يس ك٢ ًَ َٓس ... ًُي

ػْ ك٤ٖ أهزَٛخ رؤٗٚ ػِّ ػ٠ِ هطزش ٍح٣ٝش، ٛي٣وظي، ... طـ٘زخ ُ٪كَحؽ
ٝ ... ٝ هخُض رؤٗٚ إ ُْ ٣ظِٝؿي أٗض كخ٠ُٝ٧ إٔ ٣ظِٝؽ ك٘خٕ... ؿٖ ؿٜ٘ٞٗخ

ٝ ... ٢ٛ ًٛزض حُزخٍكش رخُلؼَ ٣ُِخٍس هخُظ٢ ٤ٛخّ، ٝ كخُٝض ؿْ حُ٘زٞ
ُؼِٜخ ٝؿيص طَك٤زخ ٖٓ هخُظ٢ ٝ ك٘خٕ ٗلٜٔخ كؤَٛص ػ٠ِ ٍك٠ٜخ 

ٝ ٢ٛ أًؼَ ٓ٘ٚ اَٛحٍح، ... ٌُٖ ًٔخ ط٣َٖ، ١خٍم َٜٓ ػ٠ِ ٓٞهلٚ... َُح٣ٝش
!! ٝ ُٔض أى١ٍ ٓخ ح١ٌُ ٤ٓلَٜ ر٤ٜ٘ٔخ

 
كطخٍم ِٓٔم ر٤ٖ ... َٓكض ُِلظخص ك٢ ٌِٓ٘ش ١خٍم، ٝ ٌِٓ٘ش ٍح٣ٝش

ٍؿزظٚ حُظ٢ ٫ أى١ٍ ٓخ ىحكؼٜخ، َٛ ٛٞ كذ ٛخىم أّ طلي أّ هيحع 
ٝ . ٝ ر٤ٖ ٍؿزش ٝحُيطٚ ك٢ ُْ َٗٔ ح٧َٓس ٖٓ ؿي٣ي... ُ٘لٔٚ ٝ ُِؼخُْ

ٝ ر٤ٖ ٍؿزظٜخ ك٢ ... ٍح٣ٝش ٢ٛ ح٧هَٟ ِٓٔهش ر٤ٖ كزٜخ حُوي٣ْ ُـخى
حُو٬ٙ ٖٓ حُيٝحٓش حُظ٢ طٌخى طـَهٜخ رظل٤ٌَٛخ حُٔٔظَٔ ك٢ حُٜؼٞرخص ٝ 

... حُؼَحه٤َ حُظ٢ طؼ٤ن حٍطزخ١ٜٔخ
 

كٜٞ ك٤ٜ٘خ ... ٓخًح ُٞ ًخٕ ١خٍم ؿ٤َ ٝحػن ٖٓ ٓ٘خػَٙ طـخٙ ٍح٣ٝش
٤ٓظِٜٔخ ربرؼخىٛخ ػٖ ؿخى ٝ ٣ظِْ ٗلٔٚ ٓؼٜخ رِٝحؽ ُْ ٣ٌٖ ٓوظ٘ؼخ رٚ 

٣ـذ إٔ أػَف ٓزذ طؼِن ١خٍم رَح٣ٝش ٝ ىٝحكؼٚ ... ٣خ ا٢ُٜ! ٣ٞٓخ
! ٌُٖ ٤ًق؟... حُلو٤و٤ش ٖٓ ح٫ٍطزخ١ رٜخ

 
حُظلظض ا٠ُ ٓخٍس حُظ٢ ًخٗض طظؤ٢ِٓ ٬ٓٓل٢ حُوِوش حُٔظلٌَس ٝ ػ٠ِ 

: ٗلظ٤ٜخ حرظٔخٓش ؿخ٠ٓش، كوِض ك٢ حٛظٔخّ 
... ٛ٘خى ٌِٓ٘ش ًز٤َس... ـ ٓخٍس

 
٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أهزَٛخ ػٖ ٓ٘خػَ ٍح٣ٝش حُٔخروش ٗلٞ ... طَىىص ُِلظخص

... ؿخى، كوي ٣ٍِ ُٔخٜٗخ أٓخّ ١خٍم ٝ ٣لٔي ًَ ٢ٗء
ـ ٓخٍس، َٛ كيػي ١خٍم ػٖ حٍطزخ١ٚ رَح٣ٝش؟ 

 
: ٗظَص ا٢ُ ك٢ حٓظـَحد ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ طٔخإٍ 

ـ ٓخًح طوٜي٣ٖ؟ 
 

: هِض ٟٓٞلش 
َٛ ًًَ أٓزخد ٍؿزظٚ ك٢ ... ـ َٛ هخٍ ٓؼ٬ أٗٚ ٣لذ ٍح٣ٝش، أٝ ٓؼـذ رٜخ

ح٫ٍطزخ١ رٜخ؟ 



 
ٍكؼض ٓخٍس ػ٤٘٤ٜخ ٗلٞ حُٔوق ٝ ػويص كخؿز٤ٜخ ك٢ طل٤ٌَ ػْ هخُض ك٢ 

: ر٢ء 
ٝ ٢ٌُ٘٘ أظٜ٘خ طؼـزٚ ٝ ا٫ ... ٌُ٘ٚ ُْ ٣لٜق طٔخٓخ... ٍرٔخ... ـ ُٔض أى١ٍ

! أ٤ُْ ًُي ٓ٘طو٤خ؟... ُٔخ كٌَ ك٢ ح٫ٍطزخ١ رٜخ
 

ُٞ ًخٗض طَٜكخص حُزَ٘ ىحثٔخ : طٜ٘يص ك٢ ٣ؤّ ٝ أٗخ أهٍٞ ك٢ ٗل٢ٔ 
كوي ... ٝ ٌُٖ ٤ٜٛخص... ٓ٘طو٤ش، ٫ٗظَ٘ ح٬ُّٔ ك٢ أٍؿخء حُٔؼٍٔٞس

طؼ٢ٔ رؼٞ حُٔ٘خػَ حُطل٤ِ٤ش ر٤َٜس ح٩ٗٔخٕ ٝ طيكؼٚ ا٠ُ طَٜكخص 
ك٤ٌق طلٌَ ٣خ ١خٍم؟ َٛ ! كٔوخء ٫ ٣يٍى ٗظخثـٜخ ا٫ رؼي كٞحص ح٧ٝحٕ

أّ أٗي ٗل٤ض ٜٓ٘خ ٝ طزلغ ػٖ ... طلخٍٝ ٓـَى ٤ٔٗخٕ حُوٜش حُوي٣ٔش
! حٓظوَحٍ كو٤و٢؟

 
حٗظزٜض ا٠ُ ٓخٍس حُظ٢ ٫ُحُض طظؤ٢ِ٘ٓ ٝ ٗلْ ح٫رظٔخٓش حُـ٣َزش ػ٠ِ 

: ٗلظ٤ٜخ ٝ هِض 
! ـ ٝ ك٘خٕ؟ ٓخٛٞ ٓٞهلٚ ٜٓ٘خ؟

 
: ِٛص ٍأٜٓخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

ـ ُوي ٍكٞ حٌُٛخد ا٠ُ ٍِٓ٘ هخُظ٢ ٤ٛخّ ك٤ٖ ػَف ػٖ ٍؿزش أ٢ٓ طِي 
ٌُٖ ... أ٣ٖٔ ؿخء ٣ُِخٍط٘خ! ٝ ٛٞ ا٠ُ ح٥ٕ ُْ ٣ٍِْٛ... ك٢ ط٣ِٝـٚ ٖٓ ك٘خٕ

أ٤ُْ ح٧َٓ ؿ٣َزخ؟ ... ك٘خٕ ُْ طؤص
 

حٗظزٜض ا٠ُ حطٔخع حرظٔخٓش ٓخٍس ٝ ٢ٛ ططَف ٓئحُٜخ ح٧ه٤َ ٝ طَٓو٢٘ 
ظَٜص ػ٬ٓخص حُيٛ٘ش ػ٠ِ ٝؿ٢ٜ ٝ أٗخ أٗظَ ا٠ُ ػ٢٘٤ . ر٘ظَس ػ٤ٔوش

: كوِض . ٓخٍس حُظ٢ ٛخٍص طظَٜف رـَحرش
ـ ٓخ حُـ٣َذ ك٢ ح٧َٓ؟ 

 
! ك٢ ك٤ٖ أٗٚ ُْ ٣ٍِ هخُظ٢ ٤ٛخّ أريح... ـ إٔ ١خٍم ٣ًٍِْٝ رخٓظَٔحٍ

 
: طٌِٔظ٢٘ حُيٛ٘ش ٝ أٗخ أهٍٞ ك٢ ك٤َس 

! ـ ٍرٔخ ًخٕ ٣٘ؼَ رخُلَؽ رٔخ أٗٚ ٣ؼِْ إٔ ػٔظ٢ ط٣َي ط٣ِٝـٚ ٖٓ ك٘خٕ
 

: هخ١ؼظ٢٘ ٓخٍس 
كِْ ٫ ٣٘ؼَ رخُلَؽ ... ـ ٌُٜ٘خ ًخٗض ط٣َي ٓ٘ٚ ح٫ٍطزخ١ ري أٗض هزَ ك٘خٕ

ٖٓ ُوخثي؟ 



 
! ـ ٓخٍس ٓخًح طوٜي٣ٖ؟ ١خٍم ٣ؼِْ أ٢٘ٗ َٓطزطش رلٔخّ، ٝ ح٧َٓ ٓ٘ظٚ

 
: ِٛص ٓخٍس ًظل٤ٜخ ك٢ ٫ٓزخ٫س ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

ٝ أٗض ُْ طظليػ٢ ٓؼٚ ػٖ كٔخّ ... ـ ٌُٖ ٝحُيطي أًيص رؤٗي ؿ٤َ َٓطزطش
ًٔخ أٗي ؿخٟزش ٖٓ كٔخّ ٓئهَح، أ٤ُْ ًٌُي؟ ... ٓـيىح ٌٓ٘ هيٝٓ٘خ

 
: حطٔؼض ػ٤٘خ١ ىٛ٘ش ٝ أٗخ أهٍٞ ك٢ ك٤َس ٓظِح٣يس 

ـ ٝ ٓخ ػ٬هش ًَ ٌٛح رٟٔٞٞػ٘خ؟ ػْ ٤ًق ٤ٓؼِْ ١خٍم رـ٠ز٢ ٖٓ 
... كٔخّ

 
: طٞهلض حٌُِٔخص ػ٠ِ ُٔخ٢ٗ ٝ ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ ػيّ طٜي٣ن 

! ـ أٗض؟
 

: ِٛص ٓخٍس ٍأٜٓخ ٓٞحكوش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
ٝ أهزَطٚ حُزخٍكش ... ـ ١خٍم ًخٕ ٣ٔؤ٢ُ٘ رخٓظَٔحٍ ػٖ ػ٬هظي رلٔخّ

... رؤٗي ؿخٟزش ٓ٘ٚ ُِـخ٣ش ٝ أٗٚ ٤ٓٔخكَ ٝ ٣ظًَي
 

ُٔخًح ٣ٔؤٍ ١خٍم ػٖ ػ٬هظ٢ رلٔخّ؟ ٝ ٤ًق طوز٣َ٘ٚ ! ـ ٝ ٌُٖ ُٔخًح؟
! أٗض رٌَ حُظلخ٤َٛ؟ ٤ًق؟

 
: طـخِٛض ٓخٍس ٓئح٢ُ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

! َٛ أٗض ِٓ٘ػـش ٖٓ حٍطزخ١ ١خٍم رَح٣ٝش؟... ـ َٓحّ
 

أكٔٔض رـٔٞى ٬ٓٓل٢، كوي حٓظلَؿض ًَ ىٛ٘ظ٢ ٝ ُْ ٣ؼي ُي١ 
١خهش ٧ػزَ أًؼَ ػٔخ حػظَح٢ٗ ٖٓ حٌٍُٛٞ أٓخّ ٗظَحص ٓخٍس حُـ٣َزش ٝ 

: ٢ٌُ٘٘ ٗطوض رؼي كظَس ٖٓ حُٜٔض حُؼـ٤ذ ... ػزخٍحطٜخ ح٧ؿَد
ـ ٝ ٓخ ح١ٌُ ٣ـؼِي طؼظوي٣ٖ ًُي؟ 

 
: ٝهلض ٓخٍس ٝ ِٛص ًظل٤ٜخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

ًٔخ أٗي طظٔخء٤ُٖ ػٖ ٓ٘خػَ ١خٍم ... اكٔخّ هخ٢َٗٓ... ـ ُٔض أى١ٍ
كَٜ ُي٣ي طل٤َٔ آهَ؟ ... ٗلٞ ٍح٣ٝش

 
: ٝهلض ري١ٍٝ ك٢ ػٜز٤ش ٝ أٗخ أٛظق 

ـ ً٘ض أطٔخءٍ ٢٘ٗ٧ أط٠٘ٔ ُٜي٣وظ٢ ًَ حُو٤َ ٝ أه٠٘ إٔ ٣طِزٜخ 



! ١خٍم ىٕٝ حهظ٘خع ٓ٘ٚ رٔخ ٣لؼَ ك٤ظِٜٔخ ٝ ٣ظِْ ٗلٔٚ
 

: كخَٛط٢٘ ٗظَحص ٓخٍس ٝ ٢ٛ طظٔخءٍ 
! ـ ٝ ُْ ٣طِزٜخ ىٕٝ حهظ٘خع؟ ٓخ ح١ٌُ ٣يكؼٚ ا٠ُ ًُي؟

 
ٌُٖ ٓئحٍ . كخٍص حٌُِٔخص ػ٠ِ ٗلظ٢ ٝ ُْ أىٍ ٤ًق ٣ـذ إٔ أطَٜف

: ٓخٍس حُٔٞح٢ُ كخؿؤ٢ٗ ُِـخ٣ش 
ـ َٛ طٜخُلض ٓغ كٔخّ؟ 

 
! ـ ٝ َٛ ط٘خؿَٗخ ُ٘ظٜخُق؟

 
! ٝ حُٔوخ١ؼش؟... ـ ٝ ٓٔؤُش حُٔلَ

 
ُٔخًح ٣خ ٓخٍس؟ ٝ أٗخ حُظ٢ ظ٘٘ظي طٌظ٤ٖٔ ! ـ كظ٠ ٌٛٙ أهزَص رٜخ ١خٍم؟

أَٓح١ٍ ٝ طلخكظ٤ٖ ػ٠ِ ًَ ٓخ ٣وخٍ ر٤٘٘خ؟ ٝ ٌُٖ ٓخ ٣ـ٢٘٘ ٛٞ ٓخ ح١ٌُ 
٣ٞ٘٣ٚ ١خٍم ٝ ُٔخًح ٣ظظزغ طلخ٤َٛ ػ٬هظ٢ رلٔخّ؟ 

 
: طَىىص ٓخٍس ػْ هخُض ٝ ٢ٛ طظٞؿٚ ٗخك٤ش رخد حُـَكش 

... ك٢ٜ طوٍٞ حٌُؼ٤َ ُٖٔ ٣ٜظْ رلٜٜٔخ... ـ حرلؼ٢ ػٖ حُـٞحد ك٢ ٗظَحطٚ
 

ٝ ... ػْ كظلض حُزخد ٝ حهظلض ٍٝحءٙ طخًٍش ا٣خ١ ك٢ ٓ٘ظ٠ٜ حُيٛ٘ش
... ح٠ٓ٧

أكٔٔض رخ٧ُْ ! اٜٗخ ٍح٣ٝش... أ٣وظ٢٘ ٖٓ ًٍٛٞ ٤ٍٖٗ ٛخطل٢ حُـٞحٍ
ٓخ ح١ٌُ ٓؤهُٞٚ ُٜخ؟ حرٖ ػٔظ٢ ٫ ٣ِحٍ ٣لز٢٘ ٝ ُْ ٣طِذ ... ٣ؼظَٜ هِز٢

! ح٫ٍطزخ١ ري ا٫ ٤ُزو٠ ه٣َزخ ٢٘ٓ؟
 

طًٌَص حٌُِٔ٘ش ... أؿزض رؼي طَىى ه٤َٜ كـخء٢ٗ ٛٞص ٍح٣ٝش حُل٣ِٖ
! ٣ُخٍس ؿخى ؿ٤َ حُٔظٞهؼش: ح٧هَٟ حُظ٢ طظَرٚ رٜخ 

 
ـ ٤ًق كخُي ح٤ُّٞ؟ َٛ حطَٜ ؿخى؟ 

 
... ٤ُْ رؼي... ـ ٫

 
: ٓخى ٛٔض ه٤َٜ هزَ إٔ أهٍٞ ٝ أٗخ أكخٍٝ اهلخء حٗلؼخ٢ُ 

ُوي أهز١َ ٓ٘ي ه٤َِ رؤٗٚ ١ٞ٘٣ ٣ُخٍطٌْ ك٢ ٜٗخ٣ش ... ـ ١خٍم ػ٘يٗخ ح٤ُّٞ



َٛ ٣٘خٓزي حُٔٞػي؟ ... ح٧ٓزٞع ُِوخء ٝحُيى
 

رَ ٍرٔخ ريح ػ٤ِٜخ حُلٔخّ، ٓٔخ ؿؼَ هِز٢ ... أؿخرض ٍح٣ٝش ريٕٝ طَىى
: ٣٘وزٞ ر٘يس 

! ٓؤهزَ أ٢ٓ كخ٫! ٫ رؤّ... ـ ١زؼخ
 

: ُٔض أى١ٍ ُْ حٓظٞهلظٜخ ٝ أٗخ أهٍٞ ك٢ ٛٞص ٟؼ٤ق 
َٛ أٗض ٓوظ٘ؼش رطخٍم؟ ... ـ ٍح٣ٝش

 
أكٔٔض ريٛ٘ش ٍح٣ٝش حُظ٢ ُْ طـذ ػ٠ِ حُلٍٞ، ٌُٜ٘خ ػخؿِظ٢٘ 

: رٔئحٍ آهَ 
َٛ أٗض ٓوظ٘ؼش رلٔخّ؟ ... ـ َٓحّ

 
: طٌِٔظ٢٘ حُيٛ٘ش ٝ أٗخ أؿ٤ذ رخػظَحٝ 

! ٝ ا٫ ُٔخ هزِض رخ٫ٍطزخ١ رٚ! ـ ٓخ ٌٛح حُٔئحٍ ٣خ ٍح٣ٝش؟ ١زؼخ ٓوظ٘ؼش رٚ
 

: هخ١ؼظ٢٘ ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
رَ ؿَ ٓخ طؼَك٤ٖ ػ٘ٚ ٢ٛ ٓٞحهق ه٤ِِش أػخٍص ! ـ ٌُ٘ي ٫ طؼَك٤٘ٚ

... اػـخري
 

: ٌُٜ٘خ ٝحِٛض هخثِش . طِٜٔض هزَ إٔ أٍى ػ٤ِٜخ ٝ أٗخ أكٌَ ك٤ٔخ هخُض
ـ َٓحّ ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ حُـِّ ح٥ٕ إ ً٘ض ٓوظ٘ؼش رطخٍم أّ ٫، ٢٘ٗ٧ ٫ أػَكٚ 

ًٔخ أٗٚ ٗوٚ ِٓظِّ ٝ ... ٢ٌُ٘٘ أى٣ٖ ُٚ ربٗوخً ك٤خط٢ ٝ ٓٔؼظ٢... ؿ٤يح
كؤهَ ٓخ ... أه٬هٚ ػخ٤ُش، ٝ اٟخكش ا٠ُ ًُي كٜٞ ٣َؿذ ك٢ ح٫هظَحٕ ر٢

ٝ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ليع ... ٢ٌ٘٘ٔ٣ كؼِٚ ٛٞ إٔ أٓ٘لٚ كَٛش اه٘خػ٢ ر٘لٔٚ
... ًُي ا٫ ك٢ كظَس حُوطٞرش

 
: حٓظٔؼض ا٠ُ ٍح٣ٝش رخٗظزخٙ ٝ ُْ أِٓي ا٫ إٔ أؿ٤ذ 

! أٗض ٓلوش... ـ ٗؼْ
 

هِز٢ ٓظؼذ، ... ٟٝؼض حُٜخطق، ػْ حٍط٤ٔض ػ٠ِ حُلَحٕ ك٢ اػ٤خء ٗي٣ي
ٓخ ح١ٌُ أِٓي كؼِٚ ٖٓ أؿَ كز٤زظ٢ ٍح٣ٝش؟ ... ػو٢ِ ٓظؼذ، ٍٝك٢ ٓظؼزش

أٝ ٍرٔخ ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ . ٓؤًٕٞ ٌٓٗزش إ طًَظٜخ طَطز٢ رطخٍم ىٕٝ إٔ أكٌٍٛخ
أٝ ا٠ُ ػٔظ٢ ٝ أؿؼِٜخ طَٜ ... أطليع ا٠ُ ١خٍم ٝ أؿؼِٚ ٣ؼيٍ ػٖ هَحٍٙ

أٝ كظ٠ ػ٢ٔ ٓلٔٞى، كؤٗـؼٚ ... أًؼَ ػ٠ِ ٍك٠ٜخ ُِٝحؿٚ ٖٓ ٍح٣ٝش



... ػ٠ِ ٍكٞ حٓظوَحٍ ١خٍم ٛ٘خ
 

٤ًق ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أٓ٘غ ٓؤٓخس ٖٓ حُٞهٞع ىٕٝ إٔ ٣ظلطْ هِذ ٓخ؟ ٤ًق؟ ٣خ 
! ٣خ ٍد... ا٢ُٜ أ٢ُٜ٘ٔ حُٜٞحد

 
ٗظَص . كظلض ٓخٍس حُزخد كـؤس كخٗظل٠ض ك٢ ٌٓخ٢ٗ ٝ حٗظٜزض ؿخُٔش
ػْ ... ٓخٍس ٬٣ٞ١ ا٠ُ حُيٓٞع حُظ٢ طـٔؼض ك٢ ٓوِظ٢ ٌٍٓ٘س رخٍُِ٘ٝ

: هخُض ك٢ ٛٞص هخٍ ٖٓ حُظؼخر٤َ 
... ٝ أ٣ٖٔ... هخُظ٢ ٤ٛخّ ٝ ك٘خٕ... ـ ُي٣٘خ ٤ٟٞف

 
ٓخٍػض رخُٞهٞف ٝ طؼي٣َ . ؿخىٍص ٓخٍس حُـَكش رَٔػش، ٓؼِٔخ ظَٜص

ػ٬هظ٘خ رؼخثِش ػٔظ٢ ٤ٛخّ ٤ُْ ؿي ... كـخر٢ أٓخّ حَُٔآس ٝ أٗخ أكٌَ
ك٢ٜ ػ٠ِ ه٬ف ٓظٞحَٛ ٓغ أر٢ كٍٞ ٓٞح٤ٟغ هي٣ٔش روٜٞٙ , ٤ِٔٓس

أٓخ ك٘خٕ ... ح٤َُٔحع ٝ ٓخ ا٤ُٚ، ػ٠ِ ه٬ف ػٔظ٢ ٜٓخّ حُظ٢ طلز٘خ ًؼ٤َح
ٛل٤ق إٔ ٓخٍس هـُٞش أ٠٣خ، ٌُ٘٘خ ! ٝ حُٔـٍَٝ... ك٢ٜ ٖٓ حُ٘ٞع حُٔ٘ط١ٞ

أٓخ أ٣ٖٔ ٝ ك٘خٕ كِْ أًٖ أٍحٛٔخ ا٫ . ًزَٗخ ٓؼ٘خ ٝ ً٘خ ٓوَرظ٤ٖ ُِٖٓ ٣ٞ١َ
كٔخ حُٔ٘خٓزش حُظ٢ ىػظْٜ ا٠ُ ٣ُخٍط٘خ ٛخطٚ ... ك٢ حُٔ٘خٓزخص ٝ ح٧ػ٤خى

! حَُٔس؟
 

كخُظو٤ض ك٢ حَُٝحم رطخٍم ... هَؿض ٖٓ ؿَكظ٢ رخطـخٙ هخػش حُـِّٞ
طٞهلض كـؤس ٝ حُظوض ػ٤٘خ١ رؼ٢٘٤ . ح١ٌُ هَؽ ُظٞٙ ٖٓ ؿَكش ٓخَٛ

حرلؼ٢ ك٢ ػ٤٘٤ٚ ػٖ : "طًٌَص ك٢ طِي حُِلظش ػزخٍس ٓخٍس ... ١خٍم
كـ٠٠ض ر١َٜ رَٔػش ٝ ٝحِٛض ١َ٤ٓ رؼي إٔ أكٔق ٢ُ " حُـٞحد

ً٘ض أٗؼَ رخ٫ٟطَحد ٝ أٗخ أكْ ... حُط٣َن ٝ طزؼ٢٘ ك٢ هطٞحص رط٤جش
... رؼ٤٘٤ٚ طظزؼخٕ كًَخط٢ ٖٓ ٍٝحث٢

 
ك٢ ك٤ٖ ... ًخٗض ػٔظخ١ ٜٓخّ ٝ ٤ٛخّ طظزخى٫ٕ ح٧كخى٣غ ٍكوش أ٢ٓ

ؿِٔض ك٘خٕ ػ٠ِ ح٣ٍ٧ٌش حُٔوخرِش ك٢ ٛٔض ٝ ٗظَحطٜخ ًَِٓس ػ٠ِ 
. أ٣ٖٔ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خُي. حُزخد

 
ٓخٍػض ٧ِْٓ ػ٠ِ ػٔظ٢ حُظ٢ ُْ أٍٛخ ٌٓ٘ ُٖٓ رؼ٤ي، ٝ ؿِٔض ا٠ُ 

: كـؤس حُظلظض ا٢ُ ٝهخُض . ؿٞحٍ ك٘خٕ حُظ٢ ُْ طلخٍم ػ٤٘خٛخ حُٔيهَ
ـ أ٤ُْ ١خٍم ٛ٘خ؟ 

 
ٝ ٢ٌُ٘٘ ُْ أِٓي حُـٞحد، كوي ًخٕ ٤ٔ٣َ ... حُظلظض ا٤ُٜخ ك٢ ىٛ٘ش



طٔخٌُض ٗل٢ٔ ٝ ! هِل٢ ٝ ظ٘٘ظٚ هخىٓخ ٩ُوخء حُظل٤ش ٌُ٘ٚ ُْ ٣ظَٜ
: حرظٔٔض هخثِش 

... ـ اٗٚ ٓغ ٓخَٛ ك٢ حُيحهَ
 

: ػْ ٓؤُظٜخ ري١ٍٝ 
أُْ ٣يهَ؟ ... ـ ٓخٍس هخُض رؤٕ أ٣ٖٔ ؿخء ٓؼٌْ

 
كٜٞ هـٍٞ ٝ ٫ ٣لذ ؿِٔخص ... ٌُ٘ٚ ك٠َ حُزوخء ك٢ حُلي٣وش... ـ ٗؼْ

... حُ٘ٔخء
 

: ٌٓظض ُِلظخص هزَ إٔ طؼخؿ٢ِ٘ ك٢ حٛظٔخّ 
ـ ُْ ٫ طيػ٤ٖ ١خٍم ٝ ٓخَٛ ٝ ٓخٍس ٝ ٠ْ٘ٗ ؿ٤ٔؼخ ا٠ُ أ٣ٖٔ ك٢ 

حُلي٣وش؟ 
 

: ػْ أٟخكض ٟخكٌش 
... ـ ٝ ٗظَى حُؼـخثِ ٣ظزخىُٖ أكخى٣ؼٜٖ ٝ ٣ًًَخطٜٖ حُِٔٔش

 
ًخٗض ػ٤٘خٛخ حُو٠َحٝحٕ حُـٌحرظخٕ طِظٔؼخٕ ك٢ . ططِؼض ا٤ُٜخ ك٢ ًٍٛٞ

. ٍَٓٝ ظخَٛ، ٝ ٢ٛ ط١ٞٔ ه٬ٜص ٗؼَٛخ حٌُٔظ٘خث٢ ك٢ ٍكن ٝ كَٙ
... ك٘خٕ طٌز٢َٗ رٔ٘ش ٝحكيس، ٌُٖ حُ٘خظَ ا٤ُ٘خ ٣ـي كَهخ ٗخٓؼخ ر٤٘٘خ

ك٢ٜ ًخٗض طزيٝ رخٛظٔخٜٓخ حُٔظٞحَٛ رٔظَٜٛخ ٝ ٛ٘يحٜٓخ ٤ٓيس ٌٓظِٔش 
ك٢ ك٤ٖ طل٠ق ٬ٓر٢ٔ حُل٠لخٟش ٝ أظخك١َ حُٔؤِش هِش ... ح٠ُ٘ؾ

... هزَط٢ ك٢ ٓـخٍ ح٣ُِ٘ش ٝ ح٣ُ٧خء
 

كظلض رخد . ٝهلض ر٘خء ػ٠ِ ١ِزٜخ ٝ طٞؿٜض ا٠ُ حُيحهَ رخكؼش ػٖ ٓخٍس
حُٔطزن كـؤس كخُظلض ا٢ُ ١خٍم ٝ ٓخٍس رلًَش ٝحكيس ٝ هي طٞهلخ ػٖ 

: طِؼؼٔض ٝ أٗخ أهٍٞ ك٢ كَؽ ... ح٬ٌُّ
ـ َٛ ط٣َيحٕ ح٠ٗ٫ٔخّ ا٤ُ٘خ ك٢ حُلي٣وش؟ ك٘خٕ ٝ أ٣ٖٔ ٣َ٣يحٕ حُـِّٞ 

... ا٤ٌُٔخ
 

ك٢ ك٤ٖ حرظٔٔض ٓخٍس ٗلْ ح٫رظٔخٓش ... أك٠٘ ١خٍم ٍأٓٚ ٓٞحكوخ
ٝ ُٔض أى١ٍ ٤ًق طٔخٌُض ٗل٢ٔ ... حُـخ٠ٓش حُظ٢ رخطض طؼ٤َ حٗٔجِح١ُ

رٜؼٞرش كظ٠ ٫ أَٛم ك٢ ٝؿٜٜخ ٝ أٗخ أػِْ أٜٗخ ًخٗض طوٚ ػ٠ِ ١خٍم 
!! طلخ٤َٛ حُلٞحٍ ح١ٌُ ىحٍ ر٤٘٘خ ٌٓ٘ ه٤َِ

 



ٌُٖ ٣ـذ ػ٤ِي إٔ طٞهل٤ٚ ... ُٔخًح طلؼ٤ِٖ ٌٛح ٣خ ٓخٍس؟ أػِْ أٗٚ أهٞى
ٝ ُٔض ... كخُٟٔٞٞع ٓ٘ظٚ رخُ٘ٔزش ا٢ُ! ريٍ إٔ ط٘ـؼ٤ٚ ٝ طٔخػي٣ٚ

ٝ ... أى١ٍ ٓخ ح١ٌُ ط٠َٔٙ ٣خ ١خٍم ٝ ٓخ ح١ٌُ طول٤ٚ ٖٓ ٓلخؿآص ٢ُ
! َُح٣ٝش ح٤ٌُٔٔ٘ش

 
ٟٝؼض ١زن حُل٣ِٞخص ٝ . طلِو٘خ كٍٞ حُٔخثيس حُٜـ٤َس ك٢ ١َف حُلي٣وش

حُؼ٤َٜ ٝ أٗخ أٍْٓ حرظٔخٓش ػ٠ِ ٗلظ٢ أٍىطٜخ إٔ طٌٕٞ طِوخث٤ش هيٍ 
: ح٩ٌٓخٕ ٝ هِض 

... ٓخ أؿِٔٚ ٖٓ ُوخء ر٤ٖ أر٘خء حُؼْ... ـ طل٠ِٞح
 

ط٘خٍٝ أ٣ٖٔ ًؤٓٚ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ ك٢ ٛٞص ٌٜٓد ٝ ىحكت ىٕٝ إٔ ٣َكغ ٍأٓٚ 
: ػٖ ح٧ٍٝ 

... ـ ِٓٔض ٣يحى
 

أٓخ ك٘خٕ كبٜٗخ أ١ِوض ٟلٌظٜخ حُؼٌرش ٝ ٢ٛ ط٘خٍٝ ١خٍم ًؤٓٚ، ػْ 
طظ٘خٍٝ ًؤٜٓخ ريٍٝٛخ ٝ طَكغ ٓخهٜخ ح٠٘ٔ٤ُ كٞم ح٤َُٟٔ ػْ ٛظلض ك٢ 

: كٔخّ ٓوخ١زش ١خٍم 
ـ أ٫ طليػ٘خ ػٖ ك٤خطي ك٢ أ٣ٌَٓخ ٣خ حرٖ حُوخُش؟ ٝ هللا ا٢ٗ ػـزض ك٤ٖ 

ػِٔض ٖٓ أ٣ٖٔ أٗي ط١ٞ٘ حُؼٞىس حُٜ٘خث٤ش هزَ إٔ طوطق ػٔخٍ َٓ٘ٝػي 
... ح١ٌُ ريأطٚ ٛ٘خى

 
: هخ١ؼظٜخ ٓخٍس ك٢ رَٝى ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

ٓخًح كؼِض ريٍحٓظي؟ كوي ... ـ أهز٣َ٘خ أٗض أ٫ٝ ٣خ حر٘ش هخُظ٢ حُؼ٣ِِس
ٓٔؼض أٗي طو٤ِض ػٜ٘خ هزَ إٔ طوطل٢ ػٔخٍ ٜٗخىس هظْ حُظؼ٤ِْ 

... حُؼخ١ٞٗ
 

كٞؿجض رٜـّٞ ٓخٍس ؿ٤َ حُٔظٞهغ، ٝ ٍأ٣ض ػ٬ٓخص حُـ٤ع ػ٠ِ ٝؿٚ ك٘خٕ 
حُـ٤َٔ ٝ هي ط٘٘ـض أػٜخرٜخ ٝ ٛٔض رخُيكخع ػٖ ٗلٜٔخ أٝ ٍرٔخ ٍى 

كوي ًخٗض هز٠ش أ٣ٖٔ ططزن . ٌُٜ٘خ طٞهلض كـؤس... حُٜـّٞ ٝ حُؼؤٍ ٌَُحٓظٜخ
ػ٠ِ ًٍحػٜخ ك٢ ٗيس، ٝ ٗظَحطٚ حُؼ٤ٔوش حُلخُٓش ؿؼِظٜخ طٜيأ رَٔػش ٝ 

ٝ ... ًخٗض حُِلظخص حُٔٞح٤ُش أهَ طٞطَح... طولٞ ٍأٜٓخ ك٢ حٓظ٬ّٔ
ك٢ ... حٓظِْ أ٣ٖٔ ىكش حُلي٣غ ٝ طزخىٍ ٝ ١خٍم حُلٞحٍ ك٢ ٓٞح٤ٟغ ٗظ٠

ك٤ٖ طزخىُض ٓخٍس ٝ ك٘خٕ ٗظَحص كخهيس أٍحٛخ َُِٔس ح٠ُٝ٧ ك٢ ػ٢٘٤ ًَ 
! ٓخ ح١ٌُ ٣لَٜ ٛ٘خ؟ أ١ ٗٞح٣خ ٣ول٤ٜخ ًَ ْٜٓ٘؟... ٜٓ٘ٔخ

 



ً٘ض أطخرغ كٞحٍ أ٣ٖٔ ٝ ١خٍم ك٢ حٛظٔخّ كٍٞ حُظل٫ٞص ح٫هظٜخى٣ش ك٢ 
... حُز٬ى، ٝ أ٣ٖٔ ٣ٔي١ حُٜ٘خثق ا٠ُ ١خٍم روٜٞٙ َٓ٘ٝػٚ حُـي٣ي

... كؤ٣ٖٔ ٛٞ أًزَٗخ، ٝ هي حهظَد ٖٓ حُؼخٓ٘ش ٝ حُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ػَٔٙ
 

ريح ٢ُ ... كـؤس هطَ رزخ٢ُ هخ١َ ؿ٣َذ ؿؼ٢ِ٘ أٍحهذ كًَخص ًَ ٜٓ٘ٔخ
كطخٍم ح١ٌُ أٓخ٢ٓ ٓوظِق ػٖ ١خٍم ! إٔ ١خٍم ًخٕ ٣وِي كًَخص أ٣ٖٔ

ٌُ٘ٚ ٛخٍ ٣٘زٚ أ٣ٖٔ ًؼ٤َح، ك٢ ٗظَحطٚ حُل٤٤ش ... ح١ٌُ ُحٍٗخ ٌٓ٘ ٍٜٗٞ
ٝ كـؤس طًٌَص إٔ ١خٍم ... ا٠ُ ح٧ٍٝ ٝ ك٢ ٣َ١وش كي٣ؼٚ حُٜخىثش حُٔظِٗش

ك٤ٖ ؿخىٍٗخ رؼي ه٤زش ح٧َٓ حُظ٢ ٢٘ٓ رٜخ ٌٓ٘ ر٠ؼش ٍٜٗٞ، ه٠٠ رو٤ش 
كظَس اهخٓظٚ ك٢ حُزِي ػ٘ي ػٔظ٢ ٤ٛخّ، ٝ ٫ ٗي أٗٚ ًخٕ ٬٣ُّ أ٣ٖٔ ٝ هي 

حرظٔٔض ٝ أٗخ أَٛ ا٠ُ ًحى ح٫ٓظ٘ظخؽ، ... طؤػَ رظَٜكخطٚ
 

... ٝ حٗظزٜض كـؤس ا٠ُ ػ٢٘٤ ٓخٍس حُظ٢ ٫طِحٍ طَحهز٢٘ ٝ طِلع طَٜكخط٢
! ك٤ْ طلٌَ ٣خ طَٟ؟

 
ٍٕ حُٜخطق، كٞهلض رَٔػش ٧ؿ٤ذ كخٍس ٖٓ ٗظَحص ٓخٍس حُظ٢ ٛخٍص 

... ًخٗض ىح٤ُش! ط٘ؼ٢َٗ رخُلَؽ ٝ حُوِن ٝ حُـ٠ذ
ـ ٤ًق ٓخٍص ح٧ٍٓٞ؟ 

 
: أؿخرض ىح٤ُش ٝ ػ٬ٓخص حٍَُٔٝ طولِ ر٤ٖ ًِٔخطٜخ 

! ـ ُوي ٍك٠ض ٤ُٝي ٣خ َٓحّ
 

: ٝؿيط٢٘ أٛظق ك٢ كَف ًؤ٢٘ٗ أٛ٘جٜخ ربٗـخُ ٛخّ 
... أٗض طٔظلو٤ٖ ٖٓ ٛٞ ه٤َ ٓ٘ٚ رؤُق َٓس... ـ أُق ٓزَٝى ٣خ ىح٤ُش

 
ٝهؼض ػ٤٘خ١ كـؤس ػ٠ِ أ٣ٖٔ ٝ ١خٍم حُٔ٘ٔـ٤ٖٔ ك٢ كي٣ؼٜٔخ، 

حٗظزٜض ُٜٞص ىح٤ُش . ٝ ط٤٘ٔض أ٤٘ٓش ك٢ ١َٓ... كخرظٔٔض ىٕٝ إٔ أٗؼَ
: ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

... كٔخّ ُٖ ٣ٔخكَ... ـ ح١ٔج٢٘ ح٥ٕ
 

: حطٔؼض حرظٔخٓظ٢ ٝ أٗخ أٓؤُٜخ 
ـ ٝ ٤ًق هخرَ ٝحُيى ح٧َٓ؟ 

 
أٗخ ح٥ٕ ٓلزٞٓش ك٢ ؿَكظ٢، ٧ٕ أر٢ ؿخٟذ ٖٓ طَٜك٢ ... ـ ٫ ط٢٘٣ًٌَ

ًٔخ أٗٚ ... ٧ٗٚ ًخٕ هي حطلن ػ٠ِ َٓ٘ٝع ٓغ ٤ُٝي... ٝ ٣َحٙ ٤١ٖ ٗزخد



ٝ ... ٢ٌُ٘٘ ٓؼ٤يس، ٝ كٔخّ ٓؼ٤ي... ًخٕ هي َٗع ك٢ ٓؼخ٬ٓص حُٔلَ
ٝ ٫ ىحػ٢ ُِوِن ٖٓ ٗخك٤ش ... أ٢ٓ أػطظ٢٘ حُل٣َش حٌُخِٓش ٫طوخً هَح١ٍ

... أػِْ أٗٚ ٫ ٣ويٍ ػ٠ِ اؿزخ١ٍ... أر٢، كٜٞ ٤ٓظوزَ ح٧َٓ ػخؿ٬ أّ آؿ٬
... ٝ ٓؼخىط٢ رخُ٘ٔزش ُٚ أْٛ ٖٓ ًَ حُٔ٘خ٣ٍغ

 
: حرظٔٔض ك٢ ؿٌٍ ٝ أٗخ أطٔظْ 

... ـ حُلٔي هلل
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طَرؼض ػ٠ِ ح٣ََُٔ ٝ هي حكظ٠٘ض حٌُظخد ح٠ُوْ ك٢ ٓلخُٝش ػخرؼش 
ُِظ٤ًَِ ػ٠ِ حُيٍّ ٝ ح٫ٓظؼيحى ٫ٓظلخٕ حُـي ح١ٌُ ُْ ٣َ٘ ٢٘ٓ ٤ٜٗزخ 

٣َٔف ... ٌُٖ ٢ً٘ٛ ًخٕ ٣ٌٛذ رؼ٤يح ك٢ ًَ َٓس... ٣ًٌَ ٖٓ حَُٔحؿؼش
... ك٢ حُٔ٘خًَ حُظ٢ ٛخٍص طئٍه٢٘ ٓئهَح

 
ٝهؼض ػ٤٘خ١ ػ٠ِ ٓخٍس حُظ٢ ًخٗض طـِْ ا٠ُ كخٓٞر٢ ٓ٘ٔـٔش ك٢ 

ُْ أطليع ٓؼٜخ ًؼ٤َح ٌٓ٘ ٓٔخء ح٧ْٓ رؼي إٔ حَٜٗكض . ُؼزظٜخ حُـي٣يس
حىػ٤ض أ٢٘ٗ أػخ٢ٗ ٖٓ أٝؿخع ك٢ ٍأ٢ٓ ٝ أؿِوض . هخُظ٢ ٤ٛخّ ٝ أر٘خإٙ
... حُـَكش ػ٠ِ ٗل٢ٔ

 
كوِض رٜٞص ٓ٘ولٞ ه٬٤ِ، أٍىطٚ إٔ ٣َٜ ا٠ُ ... كـؤس هطَص رزخ٢ُ كٌَس

: ٓٔخٓغ ٓخٍس، ٝ أٗخ أطٜ٘ي رؼٔن 
... ًْ حٗظوض ا٤ُي ٣خ كٔخّ... ـ آٙ

 
حرظٔٔض ٝ أٗخ أ٫كع أٛخرغ ٓخٍس حُظ٢ طٞهلض ػٖ ح٠ُـ٢ ػ٠ِ أٍُحٍ ُٞكش 

. ٢ٌُ٘٘ ً٘ض ٓظ٤و٘ش ٖٓ أٜٗخ ٓٔؼظ٢٘... حُٔلخط٤ق ىٕٝ إٔ طِظلض ا٢ُ
ُْ أٍكغ ٍأ٢ٓ ... ػيص ا٠ُ ًظخر٢ ٖٓ ؿي٣ي ٝ طظخَٛص رخُظ٤ًَِ حُ٘ي٣ي

: ا٫ ك٤ٖ رخىٍط٢٘ ٓخٍس روُٜٞخ ٝ ٢ٛ طي٣َ ا٢ُ ٤ًَٜٓخ 
َٛ ٓخكَ كٔخّ ا٠ُ ً٘يح؟ ... ـ َٓحّ

 
: ُِٛص ٍأ٢ٓ ك٢ ػ٘ق ٗخك٤ش ٝ أٗخ أهٍٞ 
ٝ إ ... ُوي ؿؼِظٚ ٣ؼيٍ ػٖ هَحٍٙ! ـ ٣ٔخكَ؟ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ٔخكَ ٝ ٣ظ٢ًَ٘

ٝ ٛخطٚ حَُٔس ... ٗخء هللا ٤ٓظويّ ٢ُ ػخ٤ٗش ػ٘ي ٜٗخ٣ش حُٔ٘ش حُيٍح٤ٓش
... ٓظٌٕٞ هطزش ٤ٍٔٓش كظ٠ ٫ ٣زو٠ ٧كي ٗي ك٢ ؿي٣ش ػ٬هظ٘خ

 
: ٢ٌُ٘٘ حرظٔٔض ٝ أٗخ أٓظطَى ٓيحػزش ... ٍٓوظ٢٘ ٓخٍس ر٘ظَس كخكٜش

! ـ ٝ إ ٗخء هللا ٗلَف ري ه٣َزخ أٗض أ٠٣خ
 

كٞحِٛض ٝ أٗخ أطظخَٛ رخُظل٤ٌَ , حرظٔٔض ٓخٍس ريٍٝٛخ ٝ أ١َهض ك٢ هـَ
حُؼ٤ٔن، ٝ أٗخ أػِْ ٣و٤٘خ إٔ ًَ ًِٔش ٗوُٜٞخ ٓظَٜ ا٠ُ ١خٍم إ ػخؿ٬ 

: أّ آؿ٬ 



ًٔخ إٔ ... ـ أ٤ُٔض ك٘خٕ ٓ٘خٓزش ُطخٍم؟ ٓخ ٍأ٣ي؟ ٣زيٝ أٜٗخ ٓؼـزش رٚ
... ػٔظ٢ طَٝهٜخ حُلٌَس ًؼ٤َح

 
: هخ١ؼظ٢٘ ٓخٍس ك٢ كيس 
... ُٖ أٓٔق ُٜخ رخُِٝحؽ ٖٓ أه٢!! أريح! ـ ٓخ ح١ٌُ طو٤ُٞ٘ٚ؟ ك٘خٕ؟

 
: ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ حٓظـَحد ٝ هِض 

ًٔخ أٗي ُْ ط٣َٜخ ... ـ ٝ ُْ ًَ ٌٛح حُظلخَٓ ػ٠ِ ك٘خٕ؟ اٜٗخ حر٘ش هخُظي
كوي ٫كظض أٌٗٔخ ! كٔظ٠ ٗ٘ؤص ٛخطٚ حُؼيحٝس ر٤ٌ٘ٔخ؟... ٌٓ٘ ُٖٓ ٣ٞ١َ

... ً٘ظٔخ طظزخى٫ٕ ٗظَحص كخىس ٓٔخء حُزخٍكش
 

: ػْ ٍكؼض ٍأٜٓخ رؼي ٛٔض ه٤َٜ ... أ١َهض ٓخٍس ك٢ طَىى
! ٝ ٫ أ٣ٍيٛخ إٔ طظِٝؽ ١خٍم... ـ أًَٜٛخ

 
: حهظَرض ٜٓ٘خ ٝ هِض ك٢ ٛيٝء 

َْ ط٤ٌَٜٛ٘خ؟ ٓخ ح١ٌُ كَٜ ر٤ٌ٘ٔخ؟ ! ـ ٝ ٌُٖ ُ
 

: ِٛص ٓخٍس ًظل٤ٜخ ك٢ ٫ٓزخ٫س 
 ٓ٘ٞحص، ٓٔخء 5كؤٗخ ٍأ٣ظٜخ َُِٔس ح٠ُٝ٧ ٌٓ٘ ... ـ ُْ ٣لَٜ ر٤٘٘خ ٢ٗء

... حُزخٍكش
 

: حُىحى حٓظـَحر٢ ٝ أٗخ أططِغ ا٠ُ ٓخٍس حُظ٢ طزيُض ٬ٓٓلٜخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
... ـ ٌُٖ ١خٍم كيػ٢٘ ػٖ أكؼخُٜخ

 
! ـ ١خٍم؟

 
رَ ... ًخٗض طَٜكخطٜخ ٤ٓجش... ـ ٗؼْ، ك٤ٖ ُحٍْٛ ك٢ ٍكِظٚ حُٔخروش

! كظ٤ؼش
 

ُْ ٣زي ػ٢ِ أ٢٘ٗ حٓظٞػزض أٝ كٜٔض حٌُؼ٤َ ٓٔخ ط٤َ٘ ا٤ُٜخ، كَٜهض 
: ٓخٍس ك٢ حٗلؼخٍ ٝ هي طؼزض ٖٓ ر٬ىس ٢ً٘ٛ حُـ٣َزش 

! ـ ًخٗض طلخٍٝ اؿَحءٙ ٝ حُظوَد ا٤ُٚ
 

: كَٜ٘ط٢٘ ك٢ ػ٘ق ... كيهض ك٤ٜخ ك٢ ػيّ طٜي٣ن
أٗض طؼ٤ِٖٔ إٔ ؿي١ ٍكٔٚ هللا ًخٕ ٣وٍٞ ىحثٔخ ! ـ ٫ ط٘ظ١َ ا٢ُ ٌٌٛح



ٝ أٗٚ هٜٚ ؿِءح ٖٓ ... ك٤ٖ ً٘خ أ١لخ٫ رؤٕ ٓ٘خء ٣٧ٖٔ ٝ ك٘خٕ ُطخٍم
ٝ ... ٌُٖ أ٣ٖٔ ُْ ٣ٌٖ ٣َ٣ي ٓ٘خء... ح٤َُٔحع ٧ٍرؼظْٜ إ ْٛ حٍطزطٞح

ٝ هي كَٜ حُو٬ف ر٤ٖ أ٢ٓ ٝ ... حُلو٤وش أٜٗٔخ ٤ُٔخ ٖٓ حُٜ٘ق ٗلٔٚ
ٝ ٫ُحُض حُو٬كخص ططلٞ ػ٠ِ حُٔطق ... أهٞح٢ُ كٍٞ ح٤َُٔحع ٌٓ٘ ُٖٓ

ٝ ٛٞ ٓخ ٓزذ ٗزٚ حُوط٤ؼش ر٤ٖ هخُظ٢ ٤ٛخّ ٝ ... ك٢ ًَ ٓ٘خٓزش
ك٤ٖ ١خُزض ر٤ٜ٘ذ أ٣ٖٔ ك٢ ح٤َُٔحع، ك٢ ك٤ٖ ٍأٟ ... أهٞح٢ُ حًٌٍُٞ

هخ٢ُ َٓحى رؤٕ ٣ؤْ ر٤ٖ ح٩هٞس رخُؼيٍ رٔخ إٔ أ٣ٖٔ ٝ ٓ٘خء ٫ ٣ؼظِٓخٕ 
أ٢ٓ ُْ ططخُذ ... ٝ ٛخ هي طِٝؿض ٓ٘خء ٓخ٣ٌَ ٝ حٗظ٠ٜ ح٧َٓ... ح٫ٍطزخ١

ٝ ٛخ٢ٛ ... ر٤ٜ٘ذ ٓ٘خء ٝ ٫ ١خٍم، ٧ٜٗخ ُْ طٌٖ ٜٓظٔش رخ٤َُٔحع أ٬ٛ
ٝ طلَٝ أ٢ٓ ػ٠ِ ط٣ِٝؾ ك٘خٕ ... هخُظ٢ ٤ٛخّ طؼ٤َ حُٟٔٞٞع ٖٓ ؿي٣ي

كظ٠ ... ٌُٖ ك٘خٕ ٓٔظؼيس ُلؼَ أ١ ٢ٗء ٖٓ أؿَ ح٤َُٔحع... ٖٓ ١خٍم
... أٜٗخ كخُٝض اؿَحءٙ رؤٓخ٤ُزٜخ حُوٌٍس

 
ً٘ض أٗظَ ا٠ُ ٓخٍس حُظ٢ طِٜغ ٖٓ ك١َ ح٫ٗلؼخٍ ٝ هي حطٔؼض ػ٤٘خ١ 

: ىٛ٘ش 
! ٓٔظل٤َ! ـ ك٘خٕ؟

 
: ِٛص ٓخٍس ٍأٜٓخ ٝ ٢ٛ طَىى 

ك٢ٜ ٗوٚ ١ٔخع، ٫ طلٌٜٔخ ... ٛيه٢ ٣خ ػ٣ِِط٢... ر٠ِ... ـ ر٠ِ
أ٫ ط٣َٖ ٤ًق طظزَؽ ... ًَ ٜٛٔخ حُٔخٍ ٝ حُـخٙ ٝ حُؼَحء... أه٬م ٝ ٫ ٓزخىة

! ٝ طظ٣ِٖ؟
 

ـ َٛ ٖٓ حُٔؼوٍٞ إٔ ٣ليع ح٤َُٔحع ًَ ٛخطٚ حُزِزِش ر٤ٖ ح٩هٞس ٝ أر٘خء 
حُؼْ؟ 

 
: ػْ أٟلض ٟخكٌش 

ٌُٖ حُلٔي ! ـ ًخٕ ٣ـذ إٔ ٗلظؾ أٗخ ٝ أٗض ٧ٕ ؿي١ ُْ ٣ًٌَٗخ ك٢ ٤ٛٝظٚ
٫ أط٠٘ٔ إٔ إًٔٞ ك٢ ٓٞهق ٓ٘خء ٝ ... هلل أٗٚ ُْ ٣َرط٢٘ رؤكي ٖٓ حُؼخثِش

ٝ حُؼخ٤ٗش ططخٍى ح٤َُٔحع ... ح٠ُٝ٧ طـي ٗلٜٔخ ؿ٤َ َٓؿٞد ك٤ٜخ! ٫ ك٘خٕ
!!! رٌَ اَٛحٍ

 
 

ٝهلض كـؤس ٝ هي هطَص رزخ٢ُ كٌَس ٓخ ٝ هَؿض ٖٓ حُـَكش ٝ ػ٤ٕٞ ٓخٍس 
رلؼض ػٖ أ٢ٓ ك٢ أٍؿخء حٍُِٔ٘، ػْ ٝؿيطٜخ أه٤َح . طظزؼ٢٘ ك٢ حٓظـَحد

... ططٜٞ كٔخءٛخ ح٤ُِٔٔ... ك٢ حُٔطزن



 
ىكؼض حُزخد ك٢ ٛيٝء ٝ حٓظ٘٘وض حَُحثلش ح٤ًٌُش حُظ٢ ط٘زؼغ ٖٓ آ٤ٗش 

: حُلٔخء ٝ ٛظلض 
... ِٓٔض ٣يحى ٣خ أ٢ٓ حُلز٤زش... ـ هللا

 
ٍرظض ػ٠ِ ظ١َٜ ٝ حرظٔخٓش كخ٤ٗش . ػْ حهظَرض ٜٓ٘خ ٝ ػخٗوظٜخ ك٢ ك٘خٕ

: ػْ ٗظَص ا٢ُ ٗظَس كخكٜش ٝ هخُض . ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ
ـ ٓخ ح١ٌُ ؿؼِي طظ٤ًَٖ ىٍحٓظي؟ َٛ أ٤ٜٗض حَُٔحؿؼش؟ 

 
: ُِٛص ٍأ٢ٓ ك٢ ٗل٢ ٝ هِض ك٢ ٟـَ 

ٌُح ٣ـذ إٔ أٍٝف ػٖ ... ـ حَُٔحؿؼش ٫ ط٘ظ٢ٜ ٜٓٔخ ه٤٠ض ك٤ٜخ ٖٓ حُٞهض
ٝ أٗخ ٫  ((كبٕ حُوِٞد إ ٢ٛ ًِض ػ٤ٔض))ٗل٢ٔ ر٤ٖ حُل٤٘ش ٝ ح٧هَٟ 
! ٝ ٫ كظ٠ هَٜ ٗظَ... أ٣ٍي ُوِز٢ إٔ ٤ٜ٣زٚ حُؼ٠ٔ

 
: ػْ ٌٓظض ُزَٛش هزَ إٔ أٓظطَى ك٢ حٛظٔخّ ... ٟلٌ٘خ ٓؼخ ُِيػخرش

ٓخ٢ٛ ه٤ٔش ح٤َُٔحع ح١ٌُ أ٠ٛٝ رٚ ؿي١ ُل٘خٕ ٝ ١خٍم؟ ... ـ أ٢ٓ
: ططِؼض ا٢ُ أ٢ٓ ٝ هي حطٔؼض حرظٔخٓظٜخ 

ـ َٛ ٣٘ـَ رخُي ٌٛح حُٟٔٞٞع؟ ٤ٛخّ ٝ ٜٓخّ ُْ طظليػخ ا٫ ػٖ ٌٛح 
! ٓٔخء حُزخٍكش

 
: ػْ حهظَرض ٖٓ حُطخُٝش حُظ٢ أؿِْ ا٤ُٜخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

ٝ ... ـ ؿيى ٣خ كز٤زظ٢ هٜٚ ٣٧ٖٔ ٝ ٓ٘خء ٍِٓ٘ حٍُِٔػش رٌَ ٓلظ٣ٞخطٚ
ٝه٤ٔظٜخ ٫ طوَ ًؼ٤َح ػٖ ... هٜٚ ُطخٍم ٝ ٓ٘خء ح٩ٓطزَ ٝ حٍُِحثذ

... ه٤ٔش حٍُِٔ٘
 

: حطٔؼض ػ٤٘خ١ ىٛ٘ش 
ٝ ٌُٖ ُٔخًح ُْ ٣وٜٚ ! ٤ُْ رخ٢ُ٘ء ح٤ُٜٖ كؼ٬! ـ حٍُِٔ٘ ٝ ح٩ٓطزَ

٤ٜٗزخ ُزو٤ش أكلخىٙ أ٠٣خ؟ 
 

: ؿٌرض أ٢ٓ ح٢ٌَُٓ حُٔـخٍٝ ٝ ؿِٔض ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
كؤٗض طؼ٤ِٖٔ إٔ ح٤ُٜ٘ذ حَُ٘ػ٢ ُز٘خطٚ ٤ٛخّ ٝ ... ـ ؿيى ًخٗض ُٚ ىٝحكؼٚ

ٌُٖ حُز٘خص ٝ ٛز٘ٚ ح٧كلخى هزَ ... ٜٓخّ ٛٞ ٜٗق ٤ٜٗذ أر٘خثٚ ٖٓ حًٌٍُٞ
٧ْٜٗ ِٓئٝح ػ٤ِٚ ... ح٫ٝ٧ى، كؤكذ أ٣ٖٔ ٝ ٓ٘خء ٝ ١خٍم ٝ ك٘خٕ ًؼ٤َح

كلٌَ ك٤ٜ٘خ رؤٕ ٠٣ٖٔ ... حُز٤ض ك٢ ٝكيطٚ ك٤ٖ طويّ ك٢ حُٖٔ
ٓٔظوزِْٜ ٝ ٤٣َٔ ُْٜ حُِٝحؽ ُٞػ٤ٚ رخٍطلخع ح٧ٓؼخٍ ٝ ٛؼٞرش حُِٝحؽ 



... ٨ُؿ٤خٍ حُوخىٓش
 

: هِزض ٗلظ٢ ك٢ ك٤َس ٝ أٗخ أهٍٞ 
ٝ ٌُٖ إ ًخٕ ٣َ٣ي ٓٔخػيطْٜ كِْ ٠٣غ ١َٝٗخ؟ أُْ ... ـ طل٤ٌَ ؿ٤َٔ 

٣لٌَ رؤْٜٗ هي ٫ ٣ظٞحكوٕٞ ك٢ حُطزخع ٝ ح٫ٞ٤ُٔص ٝ هي ٫ ٣َؿذ أكيْٛ 
... ٝ هطزش ١خٍم َُح٣ٝش... ك٢ ح٥هَ؟ ٝ حُي٤َُ ٛٞ ُٝحؽ ٓ٘خء ٖٓ أ٢ٌ٣َٓ

! ٣ؼ٢٘ ٫ أَٓ
 

: هخ١ؼظ٢٘ أ٢ٓ هخثِش 
ـ ٌُٖ ٍؿزظٚ ك٢ ٓٔخػيطْٜ ًخٗض َٓطزطش رَؿزظٚ ك٢ ُْ َٗٔ ح٧َٓس 

كٟٞغ ... ٝ ػيّ طو٤ْٔ ح٤َُٔحع ٝ ٤ٟخػٚ ٖٓ ؿٜش أهَٟ... ٖٓ ٗخك٤ش
ٝ ح٥ٕ حُـيحٍ ٫ ٣٘ظ٢ٜ ! ١َٗخ ُٜزظٚ إٔ ٣َطز٢ أر٘خء حُوخ٫ص رزؼ٠ْٜ ُزؼٞ

كٍٞ ٤ًل٤ش حُظَٜف ك٢ حٍُِٔ٘ ٧ٕ حٍطزخ١ ٓ٘خء رؤ٣ٖٔ ُْ ٣ؼي ٝحٍىح 
 

: طٜ٘يص ك٢ كِٕ ٝ أٗخ أْٛٔ 
 ...ٗلٖ ك٢ ؿ٠٘ طخّ ػٜ٘خ... ـ ٓ٘خًَ ؿي٣يس
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٣زيٝ ... كظلض ػ٢٘٤ رٜؼٞرش ٝ أٗخ أٓٔغ ٛٞطخ ٓؤُٞكخ ُي١ ٣ظَىى ك٢ أ٢ًٗ
كًَض ػ٢٘٤ ك٢ طٌخَٓ ك٢ ك٤ٖ ُْ ٣٘وطغ ! أ٢٘ٗ هي ؿلٞص كٞم حٌُظخد

ٓخ ٌٛح؟ طِلظض ك٢ُٞ ٝ أٗخ ُْ أطوِٚ رؼي طٔخٓخ ٖٓ آػخٍ ... حُٜٞص حُلخى
... ٓخٍس ُْ طؼي ؿخُٔش ػ٘ي حُلخٓٞد... ٗظَص ٛٞد حٌُٔظذ... حُّ٘ٞ

أ٣ٖ ٛٞ؟ أ٣ٖ حهظل٠؟ هِزض ! اٗٚ ٤ٍٖٗ ٛخطل٢ حُـٞحٍ... حُٜٞص ٫ ٣ظٞهق
٣زيٝ أٗٚ ٛ٘خى ... أٝٙ... حُٞٓخىس رخكؼش طلظٜخ، ػْ أرؼي حَُٔؿغ ػٖ ًٍزظ٢

! آٙ ٝؿيطٚ أه٤َح... ٝهلض رٜؼٞرش... ػ٘ي حٌُٔظذ
 

: ٟـطض ػ٠ِ ٍُ ح٩ؿخرش هزَ إٔ أطؤًي ٖٓ حُٔظَٜ ٝ هِض رٜٞص ٓزلٞف 
... ـ ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ

 
: ؿخء٢ٗ ٛٞص ٍح٣ٝش ٛخٍهخ ٖٓ حُطَف ح٥هَ 

َٛ ًَ ٢ٗء ! حطِٜض ري ػيس َٓحص ٝ أٗض ٫ طَى٣ٖ! أ٣ٖ ً٘ض؟! ـ َٓحّ
ػ٠ِ ٓخ ٣َحّ؟ ٝ رٚ ٛٞطي؟ َٛ أٗض ٠٣َٓش؟ 

 
: ط٘ل٘لض ١٧َى حُزلش ػٖ ٛٞط٢ ٝهِض ٓزظٔٔش 

... ٌُٖ ٣زيٝ إٔ ٢ٓٞٗ ًخٕ ػو٬٤ ؿيح... ـ ً٘ض ٗخثٔش كو٢
 

: ٓخٍػض ٍح٣ٝش طوٍٞ 
... ً٘ض أ٣ٍيى ك٢ أَٓ ٛخحححّ... ـ حُلٔي هلل

 
: ػويص كخؿز٢ ك٢ حٛظٔخّ ٝ هِض 

... ـ ٛخص
 

! ـ أ٣ٍيى إٔ ط٢ٌٗٞ ٓؼ٢ ٓٔخء حُـي
 

: هِض ٓظٔخثِش 
ـ ُْ؟ ٓخ ح٧َٓ؟ 

 
: ريح ٗلخى حُٜزَ ك٢ ُٜـش ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طٜظق 



َٛ كويص حٌُحًَس؟ أُٔض أٗض ٖٓ أهز٢َٗ رؤٕ ١خٍم ٤ٓؤط٢ ... ـ َٓحححّ
! ُِوخء ٝحُي١؟

 
كوي حٓظ٤وظض ُِظٞ ٝ ُْ أٓظَؿغ ًخَٓ ... آٓلش... ١زؼخ... ـ ٗؼْ، ٗؼْ

... كٖٔ، ٓؤكخٍٝ... هيٍحط٢ ػ٠ِ حُظ٤ًَِ
 

: َٛهض ٍح٣ٝش ك٢ حٓظٌ٘خٍ ٛخطٚ حَُٔس 
ٝ َٛ هِض ُي رؤ٢٘ٗ ٓؤكخٍٝ ك٤ٖ ١ِزض ٢٘ٓ إٔ إًٔٞ !!!! ـ طلخ٤ُٖٝ؟

... ٤١ــــــــــــــــــذ!!! ا٠ُ ؿخٗزي ك٤ٖ هيّٝ كٔخّ؟ ٛ٘ض ػ٤ِي ٣خ َٓحّ
 

: حرظٔٔض ُِٜـش ٍح٣ٝش حُٜٔيىس حُظ٢ طٔؼَ ح٫ٌٗٔخٍ ٝ حُلِٕ ٝ هِض 
ـ أ٫ ٣ٌل٢ إٔ حُوخ١ذ ٛٞ حرٖ ػٔظ٢؟ أّ ط٣َي٣ٖ إٔ طـٔؼ٢ حُؼخثِش 

! ػ٘يى؟
 

هخٛش رؼي ح٧كيحع ح٧ه٤َس ك٢ ... ٝ حُلو٤وش أ٢٘ٗ ُْ أًٖ ٓظلٔٔش ؿيح
كظ٠ أ٢٘ٗ ظ٘ظٚ ٤ٓؼيٍ ػٖ هطزظٚ ... ٝ ٓٞحهق ١خٍم حُٔظ٘خه٠ش... ر٤ظ٘خ

. َُح٣ٝش ك٢ آهَ ُلظش
 

طٜ٘يص أه٤َح ٝ أٗخ أٓظٔغ ا٠ُ ٤ٓٔل٤ٗٞش اُلخف ٝ اَٛحٍ ٖٓ ١َف ٍح٣ٝش ٝ 
: هِض أه٤َح 

أ٤ُْ حُٔٞػي ػ٠ِ ... إًٔٞ ػ٘يى ؿيح ػ٠ِ حُٔخػش حُوخٓٔش... ـ ٤١ذ
حُٔخىٓش؟ 

 
: طٜ٘يص ٍح٣ٝش ك٢ حٍط٤خف ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

... ٝ ٌُٖ ٛ٘خُي أَٓ آهَ... ـ ؿ٤َٔ
 

... ـ ه٤َح إ ٗخء هللا
 

... ـ ؿخى
 

: حٍط٤ٔض ػ٠ِ ح٣ََُٔ ا٠ُ ؿخٗز٢ ٝ هِض ك٢ ىٛ٘ش 
ـ ٓخ رٚ؟ 

 
: طـ٤َ ٛٞص ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

... ـ ُوي حطَٜ



 
: كخُٝض إٔ طظَٜ ح٬ُٓزخ٫س ك٢ ٛٞط٢ ٝ أٗخ أطٔخءٍ 

ـ ٝ ٓخًح ٣َ٣ي؟ 
 

! ـ ٣َ٣ي ُوخء ٝحُي١
 

: هِض ك٢ حٗظزخٙ ٝ ط٤ًَِ ٗي٣ي٣ٖ ٓلخُٝش ٓزَ أؿٞحٍ كز٤زظ٢ ٍح٣ٝش 
ـ ٝ رْ أؿزظٚ؟ 

 
: طٜ٘يص ٍح٣ٝش ٝ هي ريح ح٫ٗلؼخٍ ك٢ ٛٞطٜخ 

... كٔٞػي ١خٍم هي طليى ٝ حٗظ٠ٜ ح٧َٓ... ـ ١زؼخ ٍك٠ض
 

ـ ٝ ٤ًق ًخٗض ٍىس كؼِٚ؟ 
 

: ٌٓظض ٍح٣ٝش ُِلظخص ػْ هخُض ك٢ طَىى ًؤٜٗخ ك٢ ٗي ٓٔخ ٓظوُٞٚ 
! ُْ ٣ِق ٝ ُْ ٣ٔؤ٢ُ٘ ُٔخًح... ُوي ريح ٛخىثخ... ـ ؿ٣َذ

 
ٗؼْ ؿ٣َذ، كٜٞ ؿخء ا٠ُ حُزِي ه٤ٜٜخ ُِوخء ٍح٣ٝش ... حٗظوِض حُيٛ٘ش ا٢ُ

كَٜ ؿ٤َ ٍأ٣ٚ رُٜٔٞش؟ َٛ حٓظِْٔ ٌٌٛح ىٕٝ ... ٝ اه٘خػٜخ رخ٫ٍطزخ١
ٓلخُٝش ؿخىس؟ 

 
ظِض طِي ح٧كٌخٍ طلّٞ ك٢ ٍأ٢ٓ اٟخكش ا٠ُ ٌِٓ٘ش ح٤َُٔحع ١ٞحٍ 

... حُٔٔخء
ٓخ ح١ٌُ ٣ول٤ٚ حُـي ٣خ طَٟ؟ 

 
 

... كوي ٤ٔٗض ٗل٢ٔ ٝ حٗـٔٔض ك٢ حَُٔحؿؼش... ؿِٜص ٗل٢ٔ رَٔػش
ُي١ حٓظلخٗخص ٛخٓش ح٧ٓزٞع حُٔوزَ ٝ ١خٍم ُْ ٣وظَ ا٫ ٌٛح ح٧ٓزٞع 

أٗي ك٢ أٜٗخ ٝؿيص ًٍس ... هللا أػِْ رلخٍ ٍح٣ٝش ح٥ٕ! ٤ُوٍَ حُظويّ َُح٣ٝش
! ٤ٌٔٓ٘ش ٣خ ٍح٣ٝش... ٖٓ حُظ٤ًَِ ُظَحؿغ ٫ٓظلخٕ رؼي ؿي

: ٝهلض ػٖ حُزخد ٓٔظؼيس ُِوَٝؽ ٝ ٛظلض 
َٛ ط٣َي٣ٖ ٤ٗجخ ٖٓ حُزوخُش ك٢ ... أٗخ ًحٛزش ا٠ُ ٍِٓ٘ ٍح٣ٝش... ـ أ٢ٓ

٣َ١ن ػٞىط٢؟ 
 

: ؿخء٢ٗ ٛٞص أ٢ٓ ٖٓ حُـَكش حُيحه٤ِش 



... رِـ٢ ٢ٓ٬ٓ ا٠ُ ٍح٣ٝش ٝ ٝحُيطٜخ... ـ ٬ٓٓظي ٣خ كز٤زظ٢
 

... ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ... ـ ٤١ذ
 
 

ٝ كـؤس طًٌَص إٔ ٍِٓ٘ ... ِٝٛض ا٠ُ حُ٘خٍع ح١ٌُ ٣وغ ك٤ٚ ٍِٓ٘ ٍح٣ٝش
! ٝ ٢ٌُ٘٘ رطز٤ؼش حُلخٍ ٫ أػَف أ٣ٜخ ٛٞ... كٔخّ ٣وغ ك٢ ٗلْ حُ٘خٍع

٢٘ٗ٧ ٓ٘ؼض ٗل٢ٔ ٖٓ ٣ُخٍس ٍح٣ٝش ٌٓ٘ حطلوض ٓغ كٔخّ ػ٠ِ هطغ 
! حطٜخُ٘خ

 
ػْ طِلظض ك٢ُٞ ك٢ ٓلخُٝش ... ِٝٛض ا٠ُ ٍِٓ٘ ٍح٣ٝش كوَػض حُـَّ

كـؤس طٞهق ر١َٜ ػ٘ي أكي حُٔ٘خٍُ ػ٠ِ ... أه٤َس ُظ٤٤ِٔ ٍِٓ٘ كٔخّ
ُْ ٣ٌٖ ك٢ حٍُِٔ٘ ٢ٗء ِٓلض ُِ٘ظَ ... حُـٜش ح٧هَٟ ٖٓ حُ٘خٍع

٢ٌُ٘٘ ُٔلض ٗوٜخ أػَكٚ ... ٣يػ٢ٗٞ ا٠ُ ح٫ػظوخى رؤٗٚ حٍُِٔ٘ حُٔوٜٞى
ٗوٚ ُْ ٣ٌٖ ٟٓٞ ٤َٜٓ ٤ُِٓش ... ٣وق أٓخّ حُزخد، ٝ ٣وَع حُـَّ

ُِلظخص أكٔٔض ! كٔخّ ك٢ حُيٍحٓش، ٝ ٛي٣وش ىح٤ُش ٌٓ٘ ُٖٓ
رلَحٍط٢ طَطلغ ٝ هي طًَِص ػ٤٘خ١ ػ٠ِ طِي حُلظخس حُظ٢ حٗظخرظ٢٘ ٗلٞٛخ 

... ٓ٘خػَ ٣طِن ػ٤ِٜخ حُزؼٞ حْٓ... ٓ٘خػَ ؿ٣َزش ُْ أػَكٜخ ٖٓ هزَ
! حُـ٤َس

 
حٗظزٜض ػ٠ِ ٛٞص ٝحُيس ٍح٣ٝش حُظ٢ كظلض حُزخد ٝ ٢ٛ طيػ٢ٗٞ ا٠ُ 

حُيهٍٞ كخرظٔٔض ك٢ حٍطزخى ٝ ٜٛٔٔض رٌِٔخص ؿ٤َ ٓلٜٞٓش ٝ طزؼظٜخ 
... ا٠ُ حُيحهَ

 
ٓخٍػض ٍح٣ٝش ا٠ُ ُظؼخٗو٢٘، ػْ أهٌص ر٤ي١ ٝ ىهِ٘خ ؿَكظٜخ ُ٘ٔظََٓ 

َٓص حُيهخثن ٣َٓؼش، ٝ كـؤس ٓٔؼ٘خ ٤ٍٖٗ ... ك٢ أكخى٣ؼ٘خ حُظ٢ ٫ ط٘ظ٢ٜ
: ططِؼض ا٠ُ ٓخػظ٢ ك٢ ىٛ٘ش ٝ أٗخ أهٍٞ ... ؿَّ حُزخد ٣َطلغ

َٛ ؿخء ١خٍم ٓظويٓخ ػ٠ِ ٓٞػيٙ؟ ... ـ اٜٗخ حُوخٓٔش ٝ حُٜ٘ق
 

ك٢ طِي حُِلظش ىهِض ػ٤ِ٘خ ٓ٘خٍ، أهض ٍح٣ٝش حُٜـَٟ ٝ حُظ٢ ُْ طظـخُٝ 
: حُؼخَٗس ٖٓ ػَٔٛخ ٝ ٢ٛ طٜظق ك٢ كَف 

... ؿخء حُؼ٣َْ... ـ ؿخء حُؼ٣َْ
 

ؿٌرظٜخ ٍح٣ٝش ك٢ َٓػش ٝ أؿِوض كٜٔخ رٌلٜخ كظ٠ طٜيأ ػْ ٓؤُظٜخ ك٢ 
: ُٜلش 



ـ ٤ًق ٝؿيص حُؼ٣َْ؟ َٛ ٣زيٝ ٤ٓٝٔخ؟ 
 

: ٟلٌض ٓ٘خٍ ك٢ رَحءس ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
... ٝ هي حرظْٔ ٢ُ ٝ ٓٔق ػ٠ِ ٗؼ١َ... ٝ ؿ٤َٔ... ـ اٗٚ ٣ٞ١َ حُوخٓش

... ًٔخ أك٠َ ٓؼٚ ٛيح٣خ
 

: حرظٔٔض ٍح٣ٝش ك٢ ٓؼخىس ٝ ٢ٛ طْٜٔ ُٔ٘خٍ 
... ـ ٤ٛخ ػٞى١ ا٠ُ ٛ٘خى ٝ أهز٢٘٣َ ػٔخ ٣وخٍ ك٢ حُٜخُش أ٫ٝ رؤٍٝ

 
... ِٛص ٓ٘خٍ ٍأٜٓخ ٓٞحكوش ٝ ٗطض هخٍؽ حُـَكش كٍٞح

 
: ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ ىٛ٘ش ٝ هِض ٓظ٠خكٌش 

! ـ ١خٍم ٣ٞ١َ؟ ُْ أ٫كع إٔ ١ُٞٚ ٣ـِذ ح٫ٗظزخٙ
 

: حرظٔٔض ٍح٣ٝش هخثِش 
! ـ ٌُ٘ٚ رخُطزغ ٤ٓزيٝ ٬٣ٞ١ رخُ٘ٔزش ا٠ُ ٓ٘خٍ

 
حرظٔٔض ٝ أٗخ أطًٌَ ٗل٢ٔ ٣ّٞ ُوخء كٔخّ ... ًخٕ حُظٞطَ رخى٣خ ػ٠ِ ٍح٣ٝش

ؿِٔض ا٤ُٜخ ٓلخُٝش طول٤ق كيس ... ٗؼْ ٖٓ كوٜخ إٔ طظٞطَ... ٓغ ٝحُي١
ػْ كـؤس ظَٜص أٓخٓ٘خ ٓ٘خٍ ٟخكٌش ٝ ... طٞطَٛخ رظزخىٍ ح٧كخى٣غ حُٔوظِلش

: ٢ٛ طوٍٞ 
ٝ ٛٞ ٣ٔؤُٚ ػٖ ٓ٘خ٣ٍؼٚ ك٢ ... ـ أر٢ ٣زيٝ ٓؼـزخ ؿيح رخُؼ٣َْ

... ٌُٖ ُٜـظٚ ؿ٣َزش ٗٞػخ ٓخ... حُٔٔظوزَ
 

: ٗظَص ا٢ُ ٍح٣ٝش ك٢ طٔخإٍ، كوِض 
٢ٌُ٘٘ ٝؿيص إٔ ... ـ ٍرٔخ طؤػَص ُٜـش ١خٍم رطٍٞ اهخٓظٚ ك٢ أ٣ٌَٓخ

! ٣زيٝ إٔ ٓ٘خٍ ىه٤وش ح٬ُٔكظش... حُظـ٤٤َ ر٢٤ٔ ٝ ٫ ٣ؼ٤َ ح٫ٗظزخٙ
 

: ٓخٍػض ٓ٘خٍ رخُظ٤ٟٞق 
كوخٍ رؤٗٚ ه٠٠ كظَس ٣ٞ١ِش ... ـ ُٔض أٗخ ٖٓ ٫كع ًُي، ٌُٖ أر٢ ٓؤُٚ

... ٗٔز٤خ ك٢ حُزِي ٝ ٛٞ ٣لخٍٝ إٔ ٣ـ٤ي حُِٜـش ًٔخ ٣ـذ
 

: هخ١ؼظٜخ ٍح٣ٝش ك٢ طٌ٘ي 
! ـ طوٜي٣ٖ كظَس ٣ٞ١ِش ك٢ أ٣ٌَٓخ

 



: ػويص ٓ٘خٍ كخؿز٤ٜخ ك٢ طٌ٘ي هزَ إٔ طوٍٞ ك٢ ط٤ِْٔ 
! ُٔض أًًَ... ـ ٍرٔخ

 
... ػْ هلِص ٖٓ ؿي٣ي ُظوظل٢ ٖٓ أٓخٓ٘خ

 
: ػخىص رؼي ُلظخص ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

ـ حُؼ٣َْ ٣وٍٞ رؤٗٚ ٣َ٣ي اهخٓش ػ٤خىس هخٛش ٬ُٓظوَحٍ ٛ٘خ، رؼي إٔ ٣٘ظ٢ٜ 
... ٖٓ ىٍحٓش حُظوٜٚ

 
: حُظلظض ٍح٣ٝش ا٢ُ ٓلخُٝش طَؿٔش ًِٔخص ٓ٘خٍ 

ٍحثغ ٣خ ! ـ ٍرٔخ ٣وٜي رؤٗٚ ٣َ٣ي إٔ ٣و٤ْ ػ٤خىس ٢ُ رؼي إٔ أ٢ٜٗ طو٢ٜٜ
! َٓحّ ٍحثغ

 
: هخ١ؼظٜخ ٓ٘خٍ ك٢ حٓظـَحد 

! ـ ٌُ٘ٚ هخٍ رؤٗٚ ٛٞ ٖٓ ٤َٓ٘ف ػ٠ِ حُؼ٤خىس
 

: ٗظَص ا٤ُٜخ ٍح٣ٝش ك٢ طٌ٘ي ٝ هخُض 
١خٍم ُْ ٣يٍّ حُطذ كظ٠ ! ـ أٗض ٫ طـ٤ي٣ٖ ٗوَ ؿِٔش ٝحكيس ٛل٤لش

! رَ طوٜٜٚ ٛٞ حُظـخٍس! طٌٕٞ ُٚ ػ٤خىس
 

: ططِؼض ا٤ُٜخ ٓ٘خٍ ك٢ ٫ٓزخ٫س ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
! ـ ٌُ٘ٚ ٣زيٝ ٓ٘خٓزخ ًطز٤ذ

 
... ػْ ٠ًٍض ا٠ُ حُوخٍؽ ٖٓ ؿي٣ي

 
: حهظَرض ٢٘ٓ ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

! أ٣ٍي إٔ أٍٟ ٤ًق ٣زيٝ... ـ ٓخ ٍأ٣ي ك٢ إٔ ِٗو٢ ٗظَس
 

: حرظٔٔض ٝ أٗخ أهٍٞ 
٤ًق ٣ٌٔ٘٘خ ح٫هظَحد ٖٓ حُٜخُش ىٕٝ إٔ ... ـ ٝ ٌُ٘٘خ ٓ٘ـِذ ح٫ٗظزخٙ

٣٘ؼَٝح ر٘خ؟ 
 

: ؿٌرظ٢٘ ٍح٣ٝش ٖٓ ًٍحػ٢ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
ـ ٛ٘خى ًٍٖ ك٢ حُٔطزن ٣ٌٔ٘٘خ ٖٓ ه٬ُٚ ٍإ٣ظْٜ ىٕٝ إٔ ٣لٔٞح ر٘خ أٝ 

... طؼخ٢ُ... ٣َٝٗخ



 
ك٢ طِي حُِلظش ٍٕ ؿَّ ... ؿٌرظ٢٘ ٖٓ ًٍحػ٢ ٝ طويٓ٘خ ٗلٞ حُٔطزن

: حهظَرض ٍح٣ٝش ٖٓ حُ٘خكٌس ٝ ٢ٛ طظٔظْ . حُزخد ٖٓ ؿي٣ي
ـ ٖٓ طَحٙ ٣ؤط٢ ح٥ٕ؟ 

 
ٝ كـؤس ظَٜ ٗوٚ أٓخٓ٘خ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ ك٢ ... كظلض ٝحُيس ٍح٣ٝش حُزخد

: حػظٌحٍ 
ُوي طؼطِض ح٤ُٔخٍس ك٢ ... ـ آٓق ٣خ هخُش ٢٘ٗ٧ طؤهَص ػٖ حُٔٞػي

حُط٣َن ٝ حٟطٍَص ا٠ُ أهٌٛخ ا٠ُ ٓٔظٞىع حُظ٤ِٜق هزَ إٔ أٓظوَ 
... ٤ٓخٍس أؿَس ٝ آط٢ ا٠ُ ٛ٘خ

 
أٗخ ٝ ٍح٣ٝش ٝ ٝحُيطٜخ ك٢ ك٤ٖ ... ًخٗض حُيٛ٘ش رخى٣ش ك٢ ػ٤ٞٗ٘خ ؿ٤ٔؼخ

ٓٔظـَرخ ٖٓ ... ٝهق ١خٍم ٝ هي ريح ػ٤ِٚ ح٫ٍطزخى أٓخّ حُزخد حُٔلظٞف
... ح٫ٓظوزخٍ حُـخف ح١ٌُ ُو٤ظٚ رٚ ٝحُيس ٍح٣ٝش

 
ٖٓ : ٌُٖ حُٔئحٍ ح١ٌُ ًخٕ ٣ظَىى ك٢ أًٛخٗ٘خ ؿ٤ٔؼخ ك٢ طِي حُِلظش 

٣ٌٕٞ حُ٘خد ح١ٌُ َٝٛ هزَ ٓخػش ٝ ٣ـِْ ا٠ُ ٝحُي ٍح٣ٝش ك٢ حُٜخُش؟ 
 

حهظَرض ٍح٣ٝش ٖٓ ًٍٜ٘خ حُول٢ ك٢ حُٔطزن، ٝ ٓيص ػ٘وٜخ ٓظطِؼش ا٠ُ 
حُٜخُش، ػْ ٜٗوض ٜٗوش ًظٔظٜخ رٌلٜخ ك٢ َٓػش ٝ ٛٔٔض ٢ُ ٝ هي 

: حطٔؼض ػ٤٘خٛخ ىٛ٘ش 
!!! ـ ؿـــــــــــخى
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ً٘ض أهق ا٠ُ ؿخٗذ ٍح٣ٝش ٝ هي حَٗثذ ػ٘و٢ ٧ٗظَ ا٠ُ ٓخ ٣لَٜ ػ٠ِ 
رؼي أٓظخٍ ٓ٘خ، ػ٘ي ٓيهَ حُٜخُش، ك٤غ ًخٕ ٣ـِْ ٝحُي ٍح٣ٝش ٓغ ؿخى، ػْ 

ًخٕ حُـ٤ٔغ ٣ظزخىُٕٞ ٗظَحص ... ح٠ْٗ ا٤ُٜٔخ ٝحُيطٜخ ٝ ١خٍم ح١ٌُ َٝٛ ُِظٞ
ا٠ُ ... ٌُٖ ح٤ً٧ي ٛٞ إٔ حٌٍُٛٞ ًخٕ هي ٤ٓطَ ػ٠ِ حُـ٤ٔغ... ٓظٔخثِش

: إٔ رخىٍ ٝحُي ٍح٣ٝش ا٠ُ حُ٘خر٤ٖ حُٞحهل٤ٖ هزخُظٚ ٝ ٓؤُٜٔخ 
ـ ٖٓ ٌٓ٘ٔخ حرٖ ػٔش َٓحّ، ٛي٣وش ٍح٣ٝش؟ 

 
: ٛ٘خ طٌِْ ١خٍم رٌَ ػوش 

! ـ أٗخ ٣خ ػ٢ٔ
 

ػ٘يثٌ حُظلض ٝحُي ٍح٣ٝش ا٠ُ حُ٘خد ح١ٌُ ظَ ٣لخٍٝٙ ٧ًؼَ ٖٓ ٓخػش ٝ 
: هخٍ 

ٖٓ طٌٕٞ ٣خ ر٢٘؟ ... ـ ٝ أٗض
 

: حرظْٔ ؿخى ٝ هخٍ 
! ـ ظ٘٘ض أ٢٘ٗ كيػظي ػٖ ًَ ٢ٗء ٣و٢ٜ٘ ٣خ ػ٢ٔ

 
: ريح حُلَؽ ػ٠ِ ٝحُي ٍح٣ٝش ٝ ٛٞ ٣وٍٞ ٓظيحًٍخ 

ٝ ٤ًق طؼَف ... ٌُٖ ٤ًق ؿجض ا٠ُ ٛ٘خ... ُْ أهٜي ًُي ٣خ ر٢٘... ـ ٗؼْ
ٍح٣ٝش؟ ٝ َٛ ٢ٛ ػ٠ِ ػِْ رويٝٓي ح٤ُّٞ ُظطِذ ٣يٛخ؟ 

 
: حطٔؼض حرظٔخٓش ؿخى ٝ ٛٞ ٣ـ٤ذ 

٧ٕ ح٥ٗٔش ٍح٣ٝش ٫ ... ـ ً٘ض أٗظظَ إٔ ططَف ػ٢ِ ًحى حُٔئحٍ ٌٓ٘ حُزيح٣ش
ٝ ٌُُي حٓظـَرض كلخٝس طَك٤زٌْ ر٢، كوي ريح أٌْٗ ... طؼِْ روي٢ٓٝ ح٤ُّٞ
! ػ٠ِ ػِْ ٓٔزن

 
: هخ١ؼٚ ١خٍم ك٢ كيس 

ٌُٖ ٤ٓخٍط٢ طؼطِض ك٢ حُط٣َن ٓٔخ ... ـ ًخٗٞح ػ٠ِ ػِْ روي٢ٓٝ أٗخ
! طٔزذ ك٢ طؤه١َ٤ ٓخػش ًخِٓش ػٖ حُٔٞػي

 
: ػْ حُظلض ا٠ُ ٝحُي ٍح٣ٝش ٝ ٛٞ ٣وٍٞ ك٢ ٝى 



أػظٌٍ ػخ٤ٗش ػٖ حُظؤه٤َ، كٔخ كَٜ ًخٕ هخٍؿخ ... ـ أٗخ آٓق كوخ ٣خ ػ٢ٔ
... ػٖ ١خهظ٢

 
: ِٛ حُٞحُي ٍأٓٚ ٓظلٜٔخ ٝ ػخى ا٠ُ ؿخى هخث٬ 

... ـ أًَٔ ٣خ ر٢٘
 

ٗظَ ؿخى ٓزظٔٔخ ا٠ُ ١خٍم ًؤٗٚ ٣ؤهٌ اًٗٚ ُٔٞحِٛش كي٣ؼٚ رؼي إٔ هخ١ؼٚ 
! كخكَٔ ٝؿٚ ١خٍهخ كَؿخ... ٌٛح ح٧ه٤َ

أٗخ ُٔض ٖٓ رِيًْ، ٢ٌُ٘٘ أهٔض ٛ٘خ ُؼيس ... ـ ك٢ حُلو٤وش، ٣خ ػ٢ٔ
... ٝ ك٤ٖ ؿجض ا٠ُ ٛ٘خ ً٘ض ٤ٔٓل٤خ... ٓ٘ٞحص ٖٓ أؿَ حُيٍحٓش

 
طٞهق ُِلظخص ٤ُِٔق ػ٬ٓخص حُيٛ٘ش ك٢ ػ٤ٕٞ حُٔليه٤ٖ رٚ حُظ٢ 

: ػْ حٓظطَى هخث٬ ... حطٔؼض ػٖ آهَٛخ
... ٝ حُل٠َ ٣ؼٞى هلل، ػْ ٦ُٗٔش ٍح٣ٝش... ـ ٢ٌُ٘٘ أِٓٔض ٝ حُلٔي هلل

 
: ٛ٘خ طٌِٔض ٝحُيس ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طؼوي كخؿز٤ٜخ ٝ ًَِٓس ٗظَحطٜخ ػ٠ِ ؿخى 

! إً أٗض ٛٞ! طًٌَص... ـ ٗؼْ
 

: حُظلض ا٤ُٜخ ُٝؿٜخ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ ك٢ حٓظـَحد ٓظِح٣ي 
ـ ٛٞ ٖٓ؟ 

 
... كليػظ٢٘ رخ٧َٓ... ـ ُوي كخطق ٍح٣ٝش ك٢ حُٟٔٞٞع ٌٓ٘ ر٠ؼش ٍٜٗٞ

٢ٌُ٘٘ ...
 

: أُوض ٗظَس ؿخٗز٤ش ػ٠ِ ؿخى ٝ ٢ٛ طٞحَٛ 
٢٘ٗ٧ ٝؿيص حُٔٔؤُش ... ـ ٢ٌُ٘٘ ٍأ٣ض أٗٚ ٫ كخثيس ٖٓ ٓلخطلظي ك٢ ح٧َٓ

... ٗي٣يس حُظؼو٤ي
 

: ريص ػ٬ٓخص حُٔؼخىس ك٢ ػ٢٘٤ ؿخى ٝ ٛٞطٚ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ ك٢ ػظخد 
ُْ ط٣َٜ٘خ رٔؼَ ٌٛح حُظؼو٤ي؟ ... ـ ٓخٓلي هللا ٣خ هخُش

 
ٗظَص ا٠ُ ٍح٣ٝش حُظ٢ ًخٗض طوق ِٓظٜوش ر٢، ٗظَح ٤٠ُن حٌُٔخٕ، كَأ٣ض 

ٗؼْ، ٛخ هي طؤًي ؿخى أه٤َح رؤٗٚ ُْ طَك٠ٚ ٧ٜٗخ ٫ ... ٝؿ٘ظ٤ٜخ هي حكَٔطخ
ٝ ٍح٣ٝش ح٤ٌُٔٔ٘ش ُْ ! ط٣َيٙ، رَ ٧ٕ ٝحُيطٜخ ًخٗض طـي حُٔٔؤُش ٓؼويس

... طٔظطغ اهزخٍٙ رخُلو٤وش



... حرظٔٔض ٝ أٗخ ٝ أهَٙ ٝؿ٘ظٜخ ٓيحػزش ُظلَٔ أًؼَ ٝ أًؼَ
 

: ٛ٘خ طؼخ٠ُ ٛٞص ١خٍم ٝ ٛٞ ٣وٍٞ ك٢ كِّ 
ٝ رٔخ إٔ ١ِزي ... ٝ ٢ٌُ٘٘ ٛ٘خ رؼِْ ٍح٣ٝش ٝ ٓٞحكوظٜخ... ـ أٗخ آٓق ٣خ أٓظخً

هي طْ ٍك٠ٚ ٌٓ٘ ػيس أَٜٗ، كؤظٖ ٖٓ كن ٍح٣ٝش إٔ طَطز٢ رٖٔ أػطظٚ 
! ٓٞحكوظٜخ، ٝ ظَٝكٚ ٓ٘خٓزش ٝ ٤َٟٓش ُؼخثِظٜخ

 
: هخ١ؼٚ ؿخى ك٢ حٗلؼخٍ 

ـ أٗخ ٝحػن ٖٓ إٔ ح٥ٗٔش ٍح٣ٝش إ أػط٤ض ك٣َش ح٫هظ٤خٍ كبٜٗخ ًخٗض 
ٌُٖ ظَٝك٢ ريص ٓؼويس ٗٞػخ ٓخ رخُ٘ٔزش ا٠ُ ... ٓظٞحكن ػ٢ِ كظٔخ

ٝ أٗخ ٓٔظؼي ُٔ٘خه٘ش ٓخ ٣َ٣يٕٝ، ٝ ٤ُْ ٖٓ حُٔٔظؼ٢ٜ إٔ ... ٝحُيطٜخ
! َٜٗ ا٠ُ حطلخم

 
: ٝهق ١خٍم ٝ هي حٗظؼَ ٝؿٜٚ 

كٌخ٣ظي ٓغ ٍح٣ٝش ! ٣زيٝ أٗي ُْ طلْٜ حُٟٞغ ؿ٤يح! ـ ػٖ أ١ حطلخم طظليع؟
ٌُح أٍؿٞى هق ؿخٗزخ ! ٧ٜٗخ رٜيى ح٫ٍطزخ١ ر٘وٚ آهَ... حٗظٜض هزَ إٔ طزيأ

! ٝ ٫ طؼَ أػٜخر٢ أًؼَ ٖٓ ٌٛح
 

طًٌَص كـؤس ٜٓ٘ي ١خٍم ٝ ٛٞ ٣ٔٔي رخُ٘خد ح١ٌُ كخٍٝ ح٫ػظيحء ػ٠ِ 
َٛ طَحٙ ٣يهَ ك٢ ... ٍح٣ٝش ك٢ حُٔ٘ظِٙ رؼي إٔ ًخٍ ا٤ُٚ ػيىح ٖٓ حٌُِٔخص

ٛل٤ق إٔ ؿخى أ١ٍٞ هخثٔش ٖٓ ١خٍم، ٌُٖ ١خٍم أًؼَ ! ػَحى ٓغ ؿخى؟
! حٓظ٬ءح ٝ هز٠ظٚ ه٣ٞش

 
: ٝهق ٝحُي ٍح٣ٝش ٝ ٍرض ػ٠ِ ًظق ١خٍم ٜٓيثخ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 

... حؿِْ أٍؿٞى... ٓ٘لَ ًَ ٢ٗء رٜيٝء ٝ ٣ٍٝش... ـ ػ٠ِ ٍِٓي ٣خ ر٢٘
 

: حُظلض ا٤ُٚ ١خٍم ٝ ٛٞ ٣ٜظق 
... ـ أ٫ طَٟ ٣خ ػ٢ٔ أ١ ٓٞهق ٟٝؼض ك٤ٚ؟ أَٛ ٓظؤهَح رٔخػش ٝحكيس

كؤؿي ٖٓ ٣َ٣ي إٔ ٣ؤهٌ ٢٘ٓ حُلظخس حُظ٢ أ٣ٍي ... ُٔزذ هخٍؽ ػٖ ٗطخه٢
ُٞ ً٘ض أػِْ، ٌُ٘ض طًَض ح٤ُٔخٍس ك٢ ػَٝ حُط٣َن ٝ ؿجض ! هطزظٜخ

! ٠ًٍخ
 

ٌُٖ . طزخىٍ ٝحُي ٍح٣ٝش ٝ ٝحُيطٜخ ٗظَس ٣ٞ١ِش ٝ هي حٗظخرظٜٔخ حُل٤َس ٝ حُوِن
: ؿخى هطغ كزَ حُٜٔض هخث٬ 

كِْ أًٖ أػِْ إٔ ح٥ٗٔش ... ـ أٗخ آٓق كوخ رٔزذ حُزِزِش حُظ٢ كِٜض



ٝ ا٫ ُٔخ ً٘ض طيهِض ٝ ... ٍح٣ٝش ًخٗض ػ٠ِ ٝٗي ح٫ٍطزخ١ ر٘وٚ آهَ
... أكٔيص حُوطزش

 
: ٌُٖ ؿخى ٝحَٛ كي٣ؼٚ ك٢ ؿي٣ش ... طؤُوض ػ٤٘خ ١خٍم ر٘ظَس ح٫ٗظٜخٍ

ك٢ُٞٛٞ ! ـ ٢ٌُ٘٘ أكْ رؤٕ ٓخ كَٜ ًخٕ ٓويٍح، ٝ إٔ هلل كٌٔش ك٢ ًُي
هزَ ح٧ٓظخً ١خٍم، ٝ حُؼطَ ح١ٌُ أٛخد ٤ٓخٍطٚ ٝ ٛٞ ك٢ ٣َ١ن ا٠ُ 

... ًِٜخ ػ٬ٓخص طئًي رؤٕ هلل كٌٔش ٓخ... ٛ٘خ
 

: ٝهق ١خٍم ٖٓ ؿي٣ي ٝ هي طلُٞض ٗظَطٚ ا٠ُ حُـ٠ذ 
ـ ٓخ ح١ٌُ طوٜيٙ؟ 

 
: ٗظَ ا٤ُٚ ؿخى ٓزخَٗس ٝ ك٢ ػ٤٘٤ٚ ٗظَس ٣ٍُ٘ش ٛخىثش 

ٝ ٌُٖ ٢ُٞٛٝ هزِي، ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٖٓ كن ح٥ٗٔش ٍح٣ٝش ٝ ... ـ ٫ أهٜي ٤ٗجخ
! ٝ ٖٓ كوْٜ حهظ٤خٍ ح٧ك٠َ ٫ر٘ظْٜ... ػخثِظٜخ اػخىس حُ٘ظَ ك٢ ١ِز٢

 
ؿِْ ١خٍم أه٤َح ٝ ٛٞ ٣٘ي ػ٠ِ أٓ٘خٗٚ ك٢ ك٘ن ظخَٛ، ٌُٖ ٝحُي 

: ٍح٣ٝش طٌِْ أه٤َح ٤ُوٍٞ 
... ٣ـذ إٔ ٗؼ٤ي حُ٘ظَ ك٢ حُٟٔٞٞع... ـ أظٖ أٗي ػ٠ِ كن ٣خ ر٢٘

... ػْ أٝحك٤ٌْ روَح١ٍ حُٔزيث٢... ٓؤطليع ا٠ُ ٍح٣ٝش أ٫ٝ
 

: ريص ػ٬ٓخص ح٫ػظَحٝ ػ٠ِ ٝؿٚ ١خٍم ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 
... ٝ ٌُٖ ٣خ ػ٢ٔ... ـ ٝ ٌُٖ

 
: ٍرض ٝحُي ٍح٣ٝش ػ٠ِ ًظلٚ ٖٓ ؿي٣ي هخث٬ 

أٗض طئٖٓ رخُو٠خء ٝ حُويٍ، أ٤ُْ ًٌُي؟ إً ٫ ىحػ٢ ... ـ ٫ طوِن ٣خ ر٢٘
! ُِوِن

 
حَٜٗف حُ٘خرخٕ حُٞحكي طِٞ ح٥هَ ٝ ٛٔخ ٣ظزخى٫ٕ ٗظَحص ٫ طٞك٢ رلٖٔ 

طِِٔ٘خ ٖٓ ٓوزج٘خ أٗخ ٝ ٍح٣ٝش، ُ٘ؼٞى ا٠ُ ؿَكظٜخ ٝ ٗلٖ ! حُؼ٬هش ر٤ٜ٘ٔخ
ُْ ... ٝ كـؤس طٌِٔض ٍح٣ٝش ٗٞرش ٟلي ٛٔظ١َ٤... ِٜٗغ ٖٓ ٗيس ح٫ٗلؼخٍ

ػْ ... طٔظطغ حُظٞهق ػٜ٘خ كظ٠ ٝ أٗخ أٛيىٛخ ربكَحؽ ًؤّ ٓخء كٞم ٍأٜٓخ
حكَٔص ػ٤٘خٛخ، ٌٍٓ٘س روَد ... ػْ... طٔخٌُض أٗلخٜٓخ أه٤َح ٝ ٛيأص ه٬٤ِ

! طٜخ١َ حُيٓٞع
 

: حكظَرض ٜٓ٘خ ٝ حكظ٠٘ظٜخ ك٢ هِن 



! ٓخ ري؟ َٛ ؿ٘٘ض؟ طٔخ٢ٌُ ٗلٔي أٍؿٞى... ـ ٍح٣ٝش كز٤زظ٢
 

: طِِٔض حُيٓٞع ٖٓ ػ٤٘٤ٜخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
ًٔخ أ٢٘ٗ ٫ أى١ٍ إ ! ٓخ ًٗزٚ... ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أٍكٞ ١خٍم ٌٌٛح... ـ َٓحّ

! ًخٕ ٝحُي١ ٤ٓٞحكن ػ٠ِ ؿخى ك٤ٖ ٣ل٢٤ ػِٔخ رلو٤وش ظَٝكٚ ًخِٓش
! أهخف إٔ أهَٔ ح٫ػ٤ٖ٘ ك٢ ُلظخص

 
: حرظٔٔض ٝ أٗخ أْٛٔ ك٢ ٍكن 

أٍأ٣ض ػوش ؿخى ٝ ػزخطٚ؟ أٗخ ... ط٢ًِٞ ػ٠ِ هللا... ـ ط٢ًِٞ ػ٠ِ هللا ٣خ أه٤ش
ٖٓ ًخٕ ٣ٜيم إٔ ًَ ! ٓئٓ٘ش ٓؼٚ رؤٕ هلل كٌٔش ٓخ ك٢ ًَ ٓخ كَٜ

! ٢ٗء ٣٘وِذ ٍأٓخ ػ٠ِ ػوذ ك٢ حُِلظخص ح٧ه٤َس؟
 

: ٍكؼض ٍأٜٓخ ا٤ُٜخ ٓظٔخثِش ك٢ كٌٍ
ـ ٣ؼ٢٘ أٗي ُٖ طٔظخث٢ ٢٘ٓ إ ٍك٠ض ١خٍم؟ 

 
: ٛظلض رَٔػش ٓطٔج٘ش 

! ـ رخُؼٌْ
 

: ػْ ريح ٢ُ أ٢٘ٗ رخُـض ك٢ كٔخ٢ٓ رؼٞ ح٢ُ٘ء كؤٍىكض 
٫ طيػ٢ ٣٧ش ... ـ حُْٜٔ ٛٞ إٔ حهظ٤خٍى ٓز٤٘خ ػ٠ِ حهظ٘خع ٝ حٍط٤خف ٗل٢ٔ

... ظـ١ٞخص هخٍؿ٤ش حُٔـخٍ ُظئػَ ػ٠ِ هَحٍى
 

... حرظٔٔض ٍح٣ٝش ٝ ِٛص ٍأٜٓخ ٓئ٣يس
ك٢ طِي حُِلظش، ط٘خ٠ٛ ا٠ُ أٓٔخػ٘خ ١َم هل٤ق ػ٠ِ حُزخد ػْ ىهِض 

: ػْ ٗظَص ا٠ُ ٍح٣ٝش ٓئٗزش ! ٝحُيس ٍح٣ٝش ٝ ٝؿٜٜخ هخٍ ٖٓ حُظؼخر٤َ طو٣َزخ
ـ أٍؿٞ إٔ ٫ ٣ٌٕٞ ح٤٠ُٞف هي طلط٘ٞح ا٠ُ حهظزخثي هَد رخد حُٔطزن 

٤ُْ ٖٓ ١زخع حُز٘ض حُٔلظَٓش إٔ ! ُِظٜ٘ض ا٠ُ ٓخ ٣وخٍ ك٢ حُٜخُش
كٌؤٜٗخ ٓظِٜلش ... طظَٜف رط٣َوش ؿ٤َ ٫ثوش ٝ هخٛش ك٢ ك٠ٍٞ حُوخ١ز٤ٖ

! ػ٠ِ حُِٝحؽ
 

ػْ هَؿض ٖٓ كٍٞٛخ رؼي إٔ أُوض ٗظَس كخىس ػ٠ِ ٍح٣ٝش ٝ ٛلؼض حُزخد 
... روٞس، ًؤٕ حُٜلؼش ًخٗض ػ٠ِ ٝؿٞٛ٘خ

... أٓخ ٍح٣ٝش كوي أؿٜ٘ض رخُزٌخء
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حكزخد حَُكٖٔ ىٟ هٜٚ ٣ٞ٣ٔٚ ح٠ُِ ٖٓ ٓظخرؼٜخ 
ٖٓ ك٠ حٟ ٌِٓ٘ٚ حٗٚ ٣وَأػِ٘خٕ ٓليٕ ٣و٠ُٞ ٣ٞ١ِٚ 

 
 

٣ّٞ أكٔٔض ك٤ٚ ... ًخٕ ٤ٓٞ٣خ ؿ٤َ ػخى١ رخُ٘ٔزش ا٢ُ رٌَ حُٔوخ٤٣ْ
... رؤٕ ح٧ٍٝ طيٍٝ رَٔػش، ُظؼ٤يٗخ ا٠ُ ٗوطش ظ٘٘خ أٗ٘خ طـخُٝٗخٛخ ٌٓ٘ كظَس

كٌٜح ح٤ُّٞ ٢ًًَٗ رؤ٣خّ ٓخروش ... أٝ إٔ ح٧ٍٝ رخُلؼَ طٞهلض ػٖ حُيٍٝحٕ
... ٝ أٗخ أٗؼَ ح٥ٕ رؤ٢٘ٗ أػ٤ٜ٘خ ٖٓ ؿي٣ي... ػ٘ظٜخ

 
ٛزخف ح٤ُّٞ ٝؿيص ٍح٣ٝش ط٘ظظ٢َٗ ك٢ ُٜلش ٝحٟلش أٓخّ ح٤ٌُِش رؼي إٔ 

٧ٜٗخ ػ٠ِ كي هُٜٞخ ... حطِٜض ر٢ هزَ إٔ أهَؽ ٖٓ حٍُِٔ٘ ُظٔظؼـ٢ِ٘
ٝ رطز٤ؼش حُلخٍ، طٞهؼض إٔ طٌٕٞ طِي ح٧هزخٍ ... طلَٔ ٢ُ أهزخٍح ؿي٣يس

ٓظؼِوش روَحٍ ٝحُي٣ٜخ روٜٞٙ حُوخ١ز٤ٖ ح٣ٌُٖ طويٓخ ا٤ُٜخ ٓئهَح رط٣َوش 
... ٤ِٔٓس ٝ ؿ٤َ ٓظٞهؼش حُزظش

 
ٓخ إ ُٔلظ٢٘ أهظَد ٖٓ رخد ح٤ٌُِش كظ٠ ٠ًٍض ا٢ُ ٝ حرظٔخٓش ٛخىثش 

رخىُظٜخ ح٫رظٔخٓش ٝ أٗخ أرخىٍٛخ رخ٬ُّٔ، ػْ هِض ك٢ ... ٣ٍُ٘ش طؼِٞ ٗلظ٤ٜخ
: َٓف 

ٓخ حُـي٣ي؟ ! ـ طزي٣ٖ ٓؼ٤يس ح٤ُّٞ
 

أكٔٔض رخرظٔخٓظٜخ ط٘وزٞ ٍؿْ أٜٗخ ًخٗض ٫ طِحٍ َٓطٔٔش ػ٠ِ 
: رَ أٜٗخ حطٔؼض ٝ ٢ٛ طوٍٞ ... ٗلظ٤ٜخ

! ػ٠ِ ١خٍم... ُوي ٝحكوض... ـ ٗؼْ ٣خ َٓحّ
 

ُْ أٓظطغ ٓ٘غ ٗل٢ٔ ٖٓ حُظلي٣ن ك٤ٜخ رؼ٤٘٤ٖ ٓظٔؼظ٤ٖ ٖٓ حٌٍُٛٞ ٝ 
كزؼي طِي ح٤ٔٓ٧ش، ؿِٓض رٔخ ٤ُْ ك٤ٚ ... حُيٛ٘ش ٝ حُؼـذ ٝ ح٫ٓظٌ٘خٍ

ىحع ُِ٘ي رؤٕ ٍح٣ٝش ٫ طِحٍ طلذ ؿخى ٝ ٛٞ أ٠٣خ ٣زخىُٜخ ٓ٘خػَ ػ٤ٔوش 
ٝ ح٥ٕ، ٛخ٢ٛ ... ًخٕ ٓؼٜخ هخىٍح ػ٠ِ ٓٞحؿٜش ًَ حُؼخُْ ٖٓ أؿِٜخ

! طوز٢َٗ رٌَ ٛيٝء رؤٜٗخ ك٠ِض ػ٤ِٚ ١خٍم، حرٖ ػٔظ٢
 



: ٝؿيط٢٘ أٛظق ٫ اٍحى٣خ 
!!! ـ ُٔـــــــــــــخًح؟

 
ًحى حُٜيٝء ... ٍكؼض ٍح٣ٝش ا٢ُ ػ٤٘٤ٜخ حُزخٓٔظ٤ٖ ك٢ ٛيٝء ٤ُْ ُٚ ٓؼ٤َ

ح١ٌُ ِٗٔلٚ ك٢ ػ٤ٕٞ ػَحثْ حُ٘ٔغ حُظ٢ ٫ طلَٔ ٬ٓٓلٜخ أ٣ش 
: ػْ هخُض ك٢ ٛٞص ٝحػن ٝ كخُّ ... ٓ٘خػَ

! حهظَص ١خٍم، ٧ٗٚ ح٧ٗٔذ ا٢ُ... ـ اٗٚ هَح١ٍ ٣خ َٓحّ
 

أكٔض إٔ ًِٔخطٜخ ُْ ططلت ٗظَحط٢ ح٤ُِٔجش رخُلِع ٝ حُِّٞ ٝ حُؼظخد، 
: كؤٍىكض رَٔػش هخثِش 

ُوي كٌَص ٤ِٓخ، ٝ حٓظَ٘ص ٝحُي١، ٝ كٌَٗخ ٓؼخ ٝ ٝؿيص أٗٚ ... ـ َٓحّ
أ٫ طٞحكو٢٘٘٤ حَُأ١؟ ... حُو٤خٍ ح٧ٓؼَ

 
: ػْ أٟخكض رَٔف ػو٤َ ػ٠ِ هِز٢ 

! رؼي إٔ أطِٝؽ حرٖ ػٔظي... ـ ػْ ٗلٖ ٜٓ٘زق ػخثِش ٝحكيس
 

حرظٔٔض حرظٔخٓش ك٣ِ٘ش، ُْ أظٖ أ٢٘ٗ ٓؤهخرَ رٜخ ٣ٞٓخ هزَ هطزش 
ٝ ... ٢ٌُ٘٘ ً٘ض أكْ رؤُْ ًز٤َ، طـخٙ ٍح٣ٝش ٝ ؿخى. ٛي٣وظ٢ حُلز٤زش ٍح٣ٝش

... ١خٍم أ٠٣خ
 

حٗظزٜض ا٠ُ ٛٞص ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طوٍٞ ٝ ٗلْ ح٫رظٔخٓش حُـ٣َزش طؼِٞ 
: ٗلظ٤ٜخ 

ٝ ... ـ ٬ٛ أرِـض ١خٍم ٝ أِٛٚ رؤٕ ػخثِظ٢ هي ٝحكوض ػ٠ِ اطٔخّ حُوطزش
... ٗلٖ ك٢ حٗظظخٍ ٣ُخٍس ٤ٍٔٓش ْٜٓ٘ ه٣َزخ

 
ُِٛص ٍأ٢ٓ ػ٬ٓش حُٔٞحكوش، ػْ طٞؿٜ٘خ ٓؼخ ا٠ُ هخػش حُٔلخَٟحص، ٝ أٗخ 

ٝ هخٛش حرظٔخٓظٜخ حُظ٢ طـظٜي ُظزو٤ٜخ ... أٍهذ رطَف هل٢ ٬ٓٓق ٍح٣ٝش
! َٓطٔٔش رٌَ ُزخهش ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ حُٔظؼزظ٤ٖ، ٖٓ طٌِق ح٫رظٔخّ

 
... ػيص ا٠ُ حٍُِٔ٘ ٓظؼزش ٓٔخء ًحى ح٤ُّٞ، ٓظؼزش ٖٓ حُٔلخَٟحص حُط٣ِٞش

ٝ ٖٓ هِو٢ ػ٠ِ ٍح٣ٝش ٖٓ حُٔٔظوزَ ح١ٌُ ٣٘ظظَٙ رؼي إٔ حطوٌص 
ُٔلض ٤ٓخٍس ١خٍم طوق أٓخّ ُِٓ٘٘خ، كٞؿيط٢٘ أهٍَ رَٔػش إٔ ... هَحٍٛخ

! أكخطق ١خٍم ك٢ حُٟٔٞٞع ٝ إٔ أػَف كو٤وش ٗٞح٣خٙ ٜٓٔخ ًخٕ حُؼٖٔ
 

ىُلض ٖٓ حُزخد حَُث٢ٔ٤ ٝ ك٢ ػ٢٘٤ ٗظَس ٛخٍٓش كخُٓش، ط٘طن 



... رخُظلي١، ٝ هي طٌٖٔ ٢٘ٓ ًحى حُوَحٍ رٔخ ٫ ٍؿؼش ك٤ٚ
ٝ ٌُٖ ٓخ إ ىهِض ا٠ُ حُٜخُش كظ٠ ٍأ٣ض ١خٍم ٣ـِْ ك٢ حُٜخُش ٝ 

ًٍحػٚ ِٓلٞكش ك٢ ٍرخ١ أر٤ٞ هي ِٝٛض ا٠ُ ٍهزظٚ رَرخ١ آهَ، ُظٔ٘غ 
ػويص كخؿز٢ ك٢ ىٛ٘ش ٝ طٔخإٍ، كخرظْٔ ١خٍم ك٢ َٓف ٝ ... طلًَٜخ

: ٛٞ ٣وٍٞ 
... اٜٗخ اٛخرش هل٤لش... ـ ٫ طوِو٢

 
: ٛظلض ٓخٍس حُظ٢ ًخٗض طـِْ ا٠ُ ؿٞحٍٙ ك٢ َٓف 

! ٌُٖ أه٢ ٣وَؽ ىحثٔخ ٓ٘ظَٜح... ـ اٗٚ ٗـخٍ ًخُؼخىس
 

: كيؿٜخ ١خٍم ر٘ظَس ٛخٍٓش، ًؤٗٚ ط٠خ٣ن ٖٓ ٬ًٜٓخ ٝ هخٍ ٓطٔج٘خ 
... ـ ُْ ٣ٌٖ ٤ٗجخ ٣ٔظلن حًٌَُ

 
: ٢ٌُ٘٘ ؿِٔض هزخُظٜٔخ ٝ هي ط٢ٌِ٘ٔ حُل٠ٍٞ ٝ هِض ك٢ طٔخإٍ 

! ـ ٗـخٍ؟ ٓظ٠ ًخٕ ًُي؟
 

ٌُٖ ٓخٍس ًخٗض هي ٓزوظٚ ٝ ٢ٛ ... ريح ح٫ٍطزخى ػ٠ِ ١خٍم ٝ ٛٞ رخ٬ٌُّ
: طٜظق ٖٓ ؿي٣ي 

... ٌُٖ ٗخرخ ٓخ... ػ٘يٓخ ًٛذ ا٠ُ ٍِٓ٘ ٍح٣ٝش... ـ ٌٓ٘ ٤ٓٞ٣ٖ
 

: هخ١ؼٜخ ١خٍم ٝ ٛٞ ٣َٜم ؿخٟزخ، ٝ هي هَؽ ػٖ ١ٍٞٙ 
!!! ٖٓ ح١ٌُ ٝؿٚ ح٬ٌُّ ا٤ُي؟!! ـ أ٫ ٣ٌٔ٘ي إٔ طٜٔظ٢ ه٬٤ِ؟

 
: ط٢ٌِ٘ٔ حُلِع ٝ أٗخ أطو٤َ رو٤ش حُوٜش كٜظلض رطخٍم ك٢ كِّ رخُؾ 

ـ ٓخ ح١ٌُ كَٜ ُِ٘خد ح٥هَ؟ 
 

: حُظلض ا٢ُ ١خٍم ٝ ُزغ ٣ليم ك٢ ٓظَىىح ُزَٛش هزَ إٔ ٣وٍٞ 
... ٍرٔخ أهٌٝٙ ا٠ُ حُٔٔظ٘ل٠... ـ ُٔض أى١ٍ

 
: ٝهلض رَٔػش ٝ أٗخ أٛظق ًؤ٢٘ٗ أَٛم 

!! ـ أ٣ش ٓٔظ٘ل٠؟
 

: طلخهْ حٍطزخى ١خٍم ٝ ٛٞ ٣ظؤَٓ ٬ٓٓل٢ حُـخٟزش ٝ هخٍ 
أظْٜ٘ أهٌٝٙ ا٠ُ ... ـ ُوي ١ِزض ح٩ٓؼخف ػْ حَٜٗكض رَٔػش

... حُٔٔظ٘ل٠ حُٞحهؼش ك٢ ًَِٓ حُٔي٣٘ش



 
هَؿض ٖٓ حُـَكش رَٔػش ٝ حطـٜض ٗلٞ حُٜخطق ٧طَٜ ريح٤ُش رَٔػش، 

كخُ٘خد ح٤ٌُٖٔٔ ! كِْ ٣ٌٖ أٓخ٢ٓ كَ آهَ، ؿ٤َ ح٫ٓظ٘ـخى رلٔخّ
ؿ٣َذ ك٢ حُٔي٣٘ش، ٝ ٣زيٝ إٔ كخُظٚ ًخٗض ٤ٓجش ٓٔخ ىػخ ١خٍم ا٠ُ ١ِذ 

ٝ إ ُْ ٣ٌٛذ أكي ا٠ُ حُٔٔظ٘ل٠ ٩هَحؿٚ ٝ ىكغ ٜٓخ٣ٍق ! ح٩ٓؼخف
! حُؼ٬ؽ كوي طلَٜ ُٚ ٓ٘خًَ

 
٢ٌُ٘٘ ... أ٤ٜٗض ٌٓخُٔظ٢ ٓغ ىح٤ُش رَٔػش، ػْ ٝهلض أٓخّ حُٜخطق ٓظَىىس

حٗظظَص ُِلظخص هزَ إٔ ... كٔٔض أ١َٓ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ٝ ًٞٗض ٍهْ ٍح٣ٝش
: طـ٤ذ ٖٓ حُطَف ح٥هَ، ٝ ٓخ إ ٓٔؼض ٛٞطٜخ كظ٠ هِض ك٢ ٛيٝء 

أظٖ أٗٚ ػ٤ِي حُظؤًي ٓٔخ ٝهغ ر٤ٖ ؿخى ٝ ... ـ هزَ إٔ أرِؾ ١خٍم روَحٍى
! ١خٍم رغ ٓـخىٍطٜٔخ ٌُُِْٔ٘

 
رؼي ٜٗق ٓخػش ٖٓ طِي حٌُٔخُٔش، طِو٤ض حطٜخ٫ ٖٓ ىح٤ُش طوز٢َٗ ك٤ٚ 

رؤٕ ؿخى ٫ ٣ِحٍ ك٢ حُٔٔظ٘ل٠ رخُلؼَ، ٝ أٗٚ طؼَٝ ا٠ُ اٛخرش ك٢ 
ٝ إٔ كٔخّ ٫ ... حَُأّ طٔظٞؿذ روخءٙ طلض حُؼ٘خ٣ش حُطز٤ش ُز٠غ حُٞهض

ٝ أٗٚ ٤َٓ٘ف ػ٠ِ ػ٬ؿٚ ر٘لٔٚ رٔخ إٔ ... ٣ِحٍ ػ٘يٙ، ١٬ُٔج٘خٕ ػ٤ِٚ
. طي٣ٍزٚ ك٢ ٗلْ حُؤْ ح١ٌُ ٣َهي ك٤ٚ ؿخى

 
ُْ أ٤ٟغ حُٞهض، ٝ ػخٝىص ح٫طٜخٍ رَح٣ٝش حُظ٢ ريح ٛٞطٜخ َٓطـلخ ٖٓ حُزٌخء، 

: ٝ ٛظلض ر٢ ىٕٝ أى٠ٗ طَىى 
َٛ طؤط٤ٖ ٓؼ٢؟ ... ـ أ٣ٍي إٔ أٍُٝٙ ك٢ حُٔٔظ٘ل٠

 
رؼي أهَ ٖٓ ٓخػش ٝحكيس، ً٘ض ٍكوش ٍح٣ٝش ٝ أه٢ ٓخَٛ ح١ٌُ ٍحكو٘خ 

٠ٓطَح، رؼي إٔ طؼزض ك٢ اه٘خػٚ رظَى أُؼخد حُلخٓٞد رَٛش ٖٓ حُِٖٓ، 
ًَٗٞ ر٤ٖ أٍٝهش حُٔٔظ٘ل٠ رلؼخ ػٖ ؿخى ح١ٌُ ُْ ٌٖٗ ٗؼِْ ك٢ أ١ 

كـؤس ُٔل٘خ كٔخّ ٣وق ؿ٤َ رؼ٤ي ػ٘خ، ٝ هي حٍطيٟ ٓجٍِ ... هْٔ ٣َهي
... ح١٧زخء ح٧ر٤ٞ، ح١ٌُ ُْ أٍٙ رٚ ٌٓ٘ ُوخث٘خ ك٢ طَر٢ٜ حُٔ٘ش حُٔخ٤ٟش

 
: حهظَد ٓ٘خ ك٢ ٛيٝء ٝ هخٍ ٝ ٛٞ ٣ٔزو٘خ ا٠ُ اكيٟ حُـَف 

! ٖٓ ٛ٘خ... ـ طل٠ِٞح
 

ًخٗض ٍح٣ٝش ط٠ـ٢ ػ٠ِ ًٍحػ٢ ر٘يس ٝ ٢ٛ طؼع ػ٠ِ ٗلظٜخ حُٔل٠ِ 
ٝ ... ٍرظض ػ٠ِ ًلٜخ حُظ٢ ؿخٛض أٛخرؼٜخ ك٢ ًٍحػ٢ ٓطٔج٘ش. ك٢ هِن

... ػْ طزؼ٘خ كٔخّ ا٠ُ ٣ََٓ ح٣َُٔٞ... طويٓ٘خ ا٠ُ ىحهَ حُوخػش ك٢ ٝؿَ



كٜخُ٘خ ك٢ حُزيح٣ش حٌُْ حُٜخثَ ٖٓ ح٠ُٔخىحص حُظ٢ ًخٗض طل٢٤ رَأٓٚ ٝ 
!!! ٛيٍٙ، ٝ ٛخُ٘خ أًؼَ حرظٔخٓظٚ حُٜـ٤َس حُظ٢ طْ٘ ػٖ حَُٟخ ٝ حُٔؼخىس

 
ٝؿيط٢٘ أهق ػ٘ي ١َف ح٣ََُٔ ٝ أ٤َٗ ا٠ُ ٍح٣ٝش إٔ طظويّ كظ٠ طَٜ 

ًخٗض ػ٤٘خٛخ ٓزِِظ٤ٖ رخُيٓٞع ٝ ٢ٛ . ػ٠ِ ٓوَرش ٖٓ ٍأّ ح٣َُٔٞ
: طٔؤُٚ ك٢ ْٛٔ 

ـ َٛ أٗض رو٤َ؟ 
 

ِٛ ؿخى ٍأٓٚ رٜؼٞرش ػ٬ٓش حُٔٞحكوش ٝ ح٫رظٔخٓش حُٜـ٤َس حُٞحٛ٘ش ٫ 
٠ٓض ُلظخص ٖٓ حُٜٔض أكٔٔض ك٤ٜخ إٔ حُؼ٤ٕٞ . طلخٍم ٗلظ٤ٚ

ر٤ٖ ػ٢٘٤ ٍح٣ٝش حُزخ٤ًظ٤ٖ ٝ ... طوخ١زض رِـش ٢ٛ أرِؾ ٖٓ ُـش حُ٘لخٙ
! ػ٢٘٤ ؿخى ح٤ُِٔجظ٤ٖ رخ٧َٓ

 
: ك٢ ح٧ػ٘خء حُظلظض ا٠ُ كٔخّ ٧ٓؤُٚ ك٢ ٛٞص هخكض 

ـ َٛ ٤ٌٕٓٞ رو٤َ؟ 
 

ٌُٖ ريح إٔ كٔخّ كٞؿت رٔئح٢ُ، كوي رخؿظظٚ ٝ ٛٞ ٣٘ظَ ا٢ُ ٖٓ ١َف 
: كخكَٔص ٝؿ٘ظخٙ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ ك٢ حٍطزخى ! هل٢

ٓٔخ ... ًؤٗٚ كـَ ٖٓ حُلـْ حٌُز٤َ... ـ ُوي أ٤ٛذ ر٢٘ء كخى ك٢ ٍأٓٚ
... ٌُٖ ٫ ٍَٟ ػ٠ِ حُيٓخؽ ٝ حُٞظخثق حُل٣ٞ٤ش... ٓزذ ك٢ كويحٗٚ حُٞػ٢

ٌُٜ٘خ ... أٓخ اٛخرش حُٜيٍ ك٢ٜ رٔزذ حُٔو١ٞ ػ٠ِ أ٤ٍٟش ؿ٤َ ٜٓٔيس
... اٛخرش ٓطل٤ش أ٠٣خ ٝ حُلٔي هلل

 
هل٠ض ػ٢٘٤ ٝ أٗخ أٓظٔغ ا٤ُٚ ك٢ ٛيٝء رؼي إٔ أكٔٔض رخٍطزخًٚ، ػْ 

: ٍكؼض ٍأ٢ٓ ا٤ُٚ رؼي ك٤ٖ ٓظٔخثِش ك٢ هِن 
ـ ٓظ٠ ٣وَؽ ٖٓ حُٔٔظ٘ل٠؟ ٝ ك٤ٖ ٣وَؽ ٖٓ ٤ٜٓظْ رٚ؟ كٖٔ حُٞحٟق 

! ٓغ أٗٚ ٣لخكع ػ٠ِ ح٫رظٔخٓش... إٔ كخُظٚ ٓظيٍٛٞس
 

كخٗض ٢٘ٓ حُظلخطش ا٠ُ ح٣ََُٔ، كٔٔؼض ح٣َُٔٞ ٣وٍٞ رٜٞص هخكض 
ٓظؼذ، ٌُٖ ط٘ٞرٚ ٓٔلش ٖٓ حَُٔف ح١ٌُ ُْ ٣ظوَ ػ٘ٚ كظ٠ ٝ ٛٞ ك٢ 

: طِي حُلخُش ٖٓ ح٠ُؼق 
كلظ٠ إ حٟطٍَص ا٠ُ ح٢ُ٘ٔ ... ـ أظٖ أِٓٚ ٤ٓو٤ذ ك٢ حُو٬ٙ ٢٘ٓ

ا٠ُ إٔ ٣وزَ ر٢ ... ػ٠ِ ػٌخُط٤ٖ كب٢٘ٗ ٓؤ١َم رخرٌْ َٓس ػخ٤ٗش ٝ ػخُؼش
... ٝحُيحى

 



كوي آُٜٔخ إٔ طٌٕٞ هخ٤ٓش ... ٌُٖ ٍح٣ٝش ُْ طٔظطغ إٔ طزظْٔ ُيػخرظٚ
َٛ ... ػ٤ِٚ رٌحى حٌَُ٘، ٝ ٛٞ ح١ٌُ ُْ ٣لوي ح٧َٓ ٍؿْ ٍك٠ٜخ حُٔظٌٍَ

طَحٙ هَأ ك٢ هِزٜخ ٓخ ػـِص ٢ٛ ػٖ ح٩كٜخف ػ٘ٚ؟ 
 

ٝ ط٤٘ٔض ُٞ أ٢٘ٗ أٍط٢ٔ ػ٠ِ ٍح٣ٝش ك٢ طِي حُِلظش ٝ أٍؿٞٛخ رخ٤ًش ٝ 
... أٍؿٞى... حهز٢ِ رـخى: أطَٞٓ ا٤ُٜخ رٌَ ٓخ ٝٓغ هخ٢ٓٞٓ ٖٓ ًِٔخص 

! ٝ حٍك٢٘٤ٔ أٗخ أ٠٣خ ٖٓ ػٌحد ح٤ٔ٠َُ... حٍك٤ٔٚ ٝ حٍك٢ٔ ٗلٔي
 

٢ٌُ٘٘ ظِِض ٝحهلش ٌٓخ٢ٗ أطؤِٜٓٔخ ر٘ظَس كخ٤ٗش، ٝ أٗخ أط٠٘ٔ إٔ ٣٘ظ٢ٜ 
ٝ طظَٜ ًِٔش حُٜ٘خ٣ش ًوِل٤ش ػ٠ِ حُٜٔ٘ي ... ح٢٣َُ٘ ػ٘ي طِي حُِلظش

... حُٔئػَ ح١ٌُ ٣ـٔغ حُلز٤ز٤ٖ هزَ إٔ ط٘ظ٢ٜ حُِلظش
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ًخٗض أ٣خّ ػ٬ػش هي َٓص ػ٠ِ ٣ُخٍط٘خ ُـخى ك٢ حُٔٔظ٘ل٠، ُْ طؼي رؼيٛخ 
ٍح٣ٝش ٣ُِخٍطٚ، ٌُٜ٘خ ًخٗض طٔؤ٢ُ٘ ػٖ كخُٚ رخٓظَٔحٍ كؤط٠ُٞ ٜٓٔش 

ٝ ريح أٗٚ طٔخػَ ... ح٫طٜخٍ ريح٤ُش كظ٠ طٔؤٍ كٔخّ ػٖ ططٍٞحص ٛلظٚ
! ا٠ُ حُ٘لخء رَٔػش، ًٔخ أٗٚ ًخٕ ٣ٔظؼـَ ٓـخىٍس حُٔٔظ٘ل٠

: كزخىٍط٢٘ ًخُؼخىس ك٢ ُٜلش ... حُظو٤ض ٍح٣ٝش أٓخّ ح٤ٌُِش
ـ ٤ًق كخُٚ ح٤ُّٞ؟ 

 
: حرظٔٔض ٝ أٗخ أؿ٤زٜخ ٤َ٘ٓس ا٠ُ ىح٤ُش حُظ٢ ًخٗض طوظَد ٓ٘خ ٓزظٔٔش 

! ـ ٛخ هي ِٝٛض ىح٤ُش ٝ ٓظوزَٗخ رخُظلخ٤َٛ
 

: ك٤ظ٘خ ىح٤ُش ك٢ َٓف ػْ حُظلظض ا٢ُ ٝ هخُض 
٣زيٝ أٗٚ ٤ٓوَؽ ح٤ُّٞ ٖٓ ... ـ حُيًظٍٞ كٔخّ ٣طٔج٘ي ػ٠ِ كخٍ ح٣َُٔٞ

! حُٔٔظ٘ل٠، كـَحكٚ حُظؤٓض، ٝ ٫ هٞف ػ٤ِٚ رؼي ح٥ٕ
 

: طٜ٘يص ٍح٣ٝش ك٢ حٍط٤خف ٝ ٢ٛ طظٔظْ 
... ـ حُلٔي هلل

 
طزخىُ٘خ رؼٞ ح٧كخى٣غ هزَ إٔ أُٔق ٤َٜٓ، ٤ُِٓش كٔخّ ٝ ٛي٣وش ىح٤ُش 

ك٤ظ٘خ رخرظٔخٓش ٛـ٤َس، ػْ طـخُٝط٘خ ك٢ هطٞحص . ػ٠ِ رؼي هطٞحص ٓ٘خ
: حُظلظض ا٠ُ ىح٤ُش ٓٔظـَرش ٝ هِض . ٣َٓؼش

ـ ٓخ ح١ٌُ ؿخء ر٤َٜٔ ا٠ُ ح٤ٌُِش؟ أ٤ُْ ٬١د حُٜق حُوخْٓ ك٢ 
حُظ٣َٖٔ ح٥ٕ؟ 

 
ٝ ٢ٛ طؤط٢ ا٠ُ ... ٌُٖ ٤َٜٓ ٍٓزض ك٢ ٓخىس أٝ حػ٘ظ٤ٖ... ـ ٗؼْ، ٗؼْ

... حٌُٔظزش ُظَحؿغ ه٬٤ِ ٌٓ٘ ر٠ؼش أ٣خّ
 

طًٌَص كـؤس أ٢٘ٗ ٍأ٣ض ٤َٜٓ ٌٓ٘ أهَ ٖٓ أٓزٞع أٓخّ ٍِٓ٘ كٔخّ، 
: ك٤ٖ ًٛزض ٣ُِخٍس ٍح٣ٝش كٜظلض رَٔػش 

ـ أظ٢٘٘ ٍأ٣ظٜخ ٌٓ٘ أ٣خّ طوَع ؿَّ ٌُِْٓ٘، ك٤ٖ ً٘ض ك٢ ٣َ١و٢ ا٠ُ 
َٛ ؿخءص ٣ُِخٍطي؟ ... ٍِٓ٘ ٍح٣ٝش

 



: حرظٔٔض ىح٤ُش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
... ـ ك٢ حُلو٤وش، ٢ٛ ؿخءص ُظٔظؼ٤َ رؼٞ حُيٍّٝ ٖٓ كٔخّ

 
: ػْ ٗظَص ا٢ُ رطَف ػ٤ٜ٘خ ٝ هخُض ٓيحػزش 

ـ ًٔخ أٜٗخ ١ِزض ٓ٘ٚ إٔ ٣ٔخػيٛخ ك٢ كْٜ رؼٞ حُٔلخَٟحص حُظ٢ طـ٤زض 
... ػٜ٘خ

 
: ػويص كخؿز٢ ك٢ حٓظٌ٘خٍ ٝحٟق ٝهِض 

ـ أُْ طـي ٗوٜخ آهَ ؿ٤َ كٔخّ ٤ُلَٔ ُٜخ حُيٍّٝ؟ ُٔخًح ُْ طِـؤ ا٠ُ 
!! اكيٟ ٛي٣وخطٜخ؟

 
ػْ حهظَرض ... حٗلـَص ىح٤ُش ٟخكٌش ٝ ٢ٛ طزخىٍ ٍح٣ٝش ٗظَس ًحص ٓؼ٠٘

٢٘ٓ ُظ٘وَ أٗل٢ رطَف ٓزخرظٜخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ ٛٞص ٓ٘ولٞ ًخُْٜٔ 
 :

! ـ أٗض طـخ٣ٍٖ ٣خ َٓحّ
 

ػْ حٍطلغ ٟلٌٜخ ػخ٤ٗش، ٝ ٗخًٍظٜخ ٍح٣ٝش ح٠ُلي ٛخطٚ حَُٔس، كظ٠ ٛظلض 
: رٜٔخ 

! ٖٓٔ أؿخٍ ٣خ طَٟ؟ ٖٓ ٤َٜٓ؟... ػْ! ـ أُٖ طٜيآ ه٬٤ِ أٗظٔخ
 

: ػْ هَٛض ٝؿ٘ظ٢ ك٢ ٝى ٝ ٢ٛ طوٍٞ ... ٍكؼض ىح٤ُش ٓزخرظٜخ ػخ٤ٗش ٗخك٤ش
ٝ ... ٌُ٘ي طـخ٣ٍٖ ػ٠ِ ٗوٚ ٓخ... ـ ُْ أهٜي أٗي طـخ٣ٍٖ ٖٓ ٗوٚ ٓخ

! رخُظلي٣ي، طـخ٣ٍٖ ػ٠ِ حُيًظٍٞ كٔخّ
 

: حكَٔ ٝؿ٢ٜ كـؤس ٝ هي أىًٍض ٓخ ط٢َٓ ا٤ُٜخ ٌُٜ٘خ طخرؼض 
! هٔخٍس! ٓغ أ٢٘ٗ ٝحػوش ٖٓ إٔ حُوزَ ٤َٓٔٙ... ـ ٫ طوخك٢ ُٖ أك٠لي

 
: ػْ حرظؼيص ٟخكٌش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

... ح٬ُّٔ ػ٤ٌِْ... أٍحًٔخ ٫كوخ ٣خ ر٘خص... ـ كٖٔ
 

: ٤ٗؼ٘خ ىح٤ُش ر٘ظَحط٘خ حُزخٓٔش، كوخُض ٍح٣ٝش 
! ًْ ٢ٛ َٓكش ٝ ٍٝكٜخ ػٌرش ٝ ٍه٤وش... ـ طِي حُلظخس

 
ػْ طًٌَص ٤ٗجخ ٓخ كظطِؼض ... حرظٔٔض ري١ٍٝ ٝ ُِٛص ٍأ٢ٓ ٓٞحكوش

: ا٠ُ ٍح٣ٝش ك٢ ك٠ٍٞ ٝ هِض 



ٓخًح هٍَص؟ ... ـ ٛـــــــخ
 

: حُظلظض ا٢ُ ك٢ حٍطزخى ٝ هخُض ٓظظخَٛس رخ٬ُٓزخ٫س 
ـ ك٢ ٓخًح؟ 

 
: ػويص ًٍحػ٢ أٓخّ ٛي١ٍ ػْ ِٓض ػ٤ِٜخ هخثِش ك٢ كِّ ٝ ٗلخى ٛزَ 

ٓـــــــــخًح ! أٗض طؼ٤ِٖٔ ػٔخ أطليع! ٫ طٔو١َ ٢٘ٓ! ـ ٍح٣ٝــــــــــــش
!!! هٍَص؟

 
: طَحؿؼض ٍح٣ٝش ٝ هي طِح٣ي حٍطزخًٜخ، ػْ هخُض أه٤َح ٓظظخَٛس رخُلْٜ 

١ِزض ٓ٘ي ٌٓ٘ ر٠ؼش أ٣خّ إٔ طزِـ٤ٚ ... ٗؼْ! أٗض طوٜي٣ٖ ١خٍم... ـ آآآآٙ
٢ٌُ٘٘ ك٢ ! ٣زيٝ أٗٚ ُْ ٣ؼي حُـٞحد حُٔ٘خٓذ... ٌُٖ ًٔخ ط٣َٖ... ٓٞحكوظ٢

كٜٞ ُْ ٣ٜخؿْ ؿخى ا٫ ىكخػخ ػٖ ًَحٓظٚ حُظ٢ . ٗلْ حُٞهض أطلْٜ ٓٞهلٚ
ٝ ٌُٞٗٚ ُْ ٣ـي حُلَٛش ... أ٤ٛ٘ض ك٤ٖ ٛيّ رظويٓٚ ٢ُ ك٢ ٗلْ حُٞهض

... حُٔ٘خٓزش ُظوي٣ْ ٗلٔٚ ُٞحُي١ ٝ
 

طلط٘ض ٍح٣ٝش ا٠ُ حُ٘ظَحص حُـ٣َزش حُظ٢ ً٘ض أكيؿٜخ رٜخ، كزظَص ػزخٍطٜخ 
: ُِلظش ػْ طيحًٍض رَٔػش هخثِش 

٧ٕ حُؼ٘ق ُْ ٣ٌٖ ... أٗخ ٫ أىحكغ ػ٘ٚ... ـ ٫ طل٢٘٤ٜٔ رٍٜٞس هخ١جش ٣خ َٓحّ
... ٢ٌُ٘٘ أٗلن ػ٤ِٚ، ٧ٗٚ ٣ؼظزَٛخ حُِـش ح٠ُٝ٧ ُِظؼخَٓ... ٣ٞٓخ حُلَ

ٛل٤ق أٜٗخ ًخٗض حُِـش حُٔ٘خٓزش ك٤ٖ ىحكغ ػ٢٘ ك٢ حُلي٣وش، ٣ّٞ 
... َٛ ط٣ًٌَٖ؟ ٌُٖ حُؼ٘ق ُْ ٣ٌٖ ٓزٍَح ك٢ طؼخِٓٚ ٓغ ؿخى... حُِ٘ٛش

 
ُِٛص ٍأ٢ٓ ػ٬ٓش حُظؤ٤٣ي، ٝ أٗخ أكؼٜخ ػ٠ِ ٓٞحِٛش كي٣ؼٜخ، كوخُض رؼي 

: طَىى ه٤َٜ 
٫ ٓلَ ... كـ... ٝ رٔخ أ٢٘ٗ ٫ أٟٖٔ ١َ٤ٜٓ ٓغ ٍؿَ ٣ظٌِْ ُـش حُؼ٘ق... ـ 

طل٢٘٘٤ٜٔ أ٤ُْ ًٌُي؟ ... ٖٓ
 

: ُِٛص ٍأ٢ٓ ٖٓ ؿي٣ي ٝ أٗخ أٗظظَ رو٤ش ػزخٍطٜخ، كوخُض 
كظ٠ أطؤًي ٖٓ حٓظؼيحىٙ ُظـ٤٤َ أِٓٞرٚ ... ـ ٫ ٓلَ ٖٓ طٔي٣ي كظَس حُظل٤ٌَ

ٝ ...
 

: هخ١ؼظٜخ ٝ أٗخ أَٛم ك٢ كيس 
!!! اٗٚ كظ٠ ُْ ٣لٌَ ك٢ ح٫ػظٌحٍ ػٔخ ريٍ ٓ٘ٚ... ٍح٣ٝش!!! ـ طل٤ٌَ؟

 



: هخُض ك٢ ك٤َس رخى٣ش 
... كآػَ ح٫هظلخء ُلظَس... ـ ٍرٔخ ًخٕ هـ٬ ٖٓ ٗلٔٚ ٝ ٖٓ طَٜكٚ

 
كيهض ك٤ٜخ ك٢ ػيّ طٜي٣ن ُٔيٟ كٖٔ ظٜ٘خ ٝ ٓؼش ٛيٍٛخ، ػْ 

: ٛظلض 
!!! ـ ٝ ٓخًح ػٖ ؿخى؟

 
: ططِؼض ا٢ُ ك٢ طٞطَ ٝ ٢ٛ طْٜٔ ك٢ ٛٞص هخكض 

ـ ٓخًح ػ٘ٚ؟ 
 

: حٍطلغ ٛٞط٢ أًؼَ ٝ أٗخ أٗيٛخ ٖٓ ًٍحػٜخ 
ا٠ُ ٓظ٠ ... أٗض ٝ ؿخى طلزخٕ رؼ٠ٌٔخ حُزؼٞ! ـ ٍح٣ٝش ٫ طظلخٓو٢

ٓظظـخ٤ِٖٛ ٛخطٚ حُلو٤وش ٝ طٞح٤ِٖٛ ح٤َُٔ ك٢ حُط٣َن حُوطؤ؟ 
 

ٌُٜ٘خ هخُض ك٢ طٔخُي ... حُظٔؼض ػ٤٘خٛخ ٝ هي طـٔؼض حُيٓٞع ك٢ ٓوِظ٤ٜخ
: ٝحٟق 

٢ٌُ٘٘ ػَكض إٔ حُط٣َن ... طؼِوض رٚ ُلظَس! ـ أٗخ ُْ أهَ رؤ٢٘ٗ أكزٚ
... ٝ ػيص ا٠ُ ٛٞحر٢... ٓٔيٝىس

 
ا٠ُ ٓظ٠ ٓظويػ٤ٖ ٗلٔي؟ إ ً٘ض ٣خثٔش ٖٓ ٓٞحكوش ٝحُي٣ي ... ـ ٍح٣ٝش

ُوي ظِِض ٛخٓظش ا٠ُ ! ػ٠ِ ؿخى، كؤٗض ُٔض ٠ٓطَس ا٠ُ ح٫ٍطزخ١ رطخٍم
ٝ ٤ُْ ... كي ح٥ٕ ٝ أٗخ أٗظظَ إٔ طٔظ٤وظ٢ ٝ طي٢ًٍ أٗي حُِٝحؽ ٤ُْ ُؼزش

ٝ ر٘خء ٓ٘خػَ ؿي٣يس ُٞٛزٜخ ... حُْٜٔ ٛٞ حُلَحٍ ٖٓ حُٔ٘خػَ حُوي٣ٔش
! ُ٘وٚ هي ٣ٌٕٞ ٫ ٣ٔظلن

 
: ٍكؼض ٍح٣ٝش ػ٤٘٤ٜخ ا٢ُ ٝ ٢ٛ طوٍٞ رٜٞص َٓطؼٖ 

٣ـذ إٔ أطؼِْ حُؼ٤ٖ ر٬ ٓ٘خػَ كظ٠ ... ـ ٓ٘خػ١َ ٫ طؼ٢٘ ٤ٗجخ ٧كي
... ٫ أٛيّ َٓحص ٝ َٓحص

 
ًخٗض ٗزَطٜخ طٌٍ٘ رـ٤غ ٖٓ حُيٓغ ٣ٞٗي ػ٠ِ ح٫ٜٗٔخٍ، كٔلزظٜخ ٖٓ 

... ًٍحػٜخ ٝ حٗظل٤٘خ ًٍ٘خ ه٤ٜخ ٖٓ حُٔخكش، ك٤غ أؿِٔظٜخ ك٢ ٛيٝء
: حٗظظَص ٣ٍؼٔخ ٛيأص ػْ هِض 

أٗض ٓظؼِوش رـخى أ٤ُْ ًٌُي؟ ... ـ ٍح٣ٝش، ح٥ٕ أهز٢٘٣َ حُلو٤وش ًخِٓش
 

: ِٛص ٍأٜٓخ ٓٞحكوش ٝ ُْ ط٘طن رٌِٔش، كؤٍىكض 



ـ ٝ ٝحُيطي طؼخٍٝ حٍطزخ١ي رٚ ر٘يس؟ 
 

: ِٛص ٍأٜٓخ ٖٓ ؿي٣ي، ػْ طٔظٔض رٜٞص ٓو٘ٞم 
كظ٠ إٔ أر٢ ًخٕ ٓؼـزخ رٚ ٝ ٓٔظؼيح ... ـ ُْ طوزَ ٓ٘خه٘ش حُٟٔٞٞع أ٬ٛ

ٝ ... ٌُٜ٘خ ػخٍٟض ٝ ر٘يس... ٫ٓظوزخُٚ ػخ٤ٗش ُظ٤ٟٞق رؼٞ حُ٘وخ١
كظ٠ أر٢ حٓظِْٔ أٓخّ ! أهٔٔض رؤٜٗخ ُٖ ط٠َٟ ػ٢٘ إ حٍطزطض رٚ

... اَٛحٍٛخ
 

: ٍرظض ػ٠ِ ًظلٜخ ك٢ ك٘خٕ ػْ حٓظطَىص 
ـ ػْ ٓخًح كَٜ؟ َٛ ػِْ ٝحُيحى رٔخ كَٜ ر٤ٖ ؿخى ٝ ١خٍم؟ 

 
: ِٛص ٍأٜٓخ ٗخك٤ش ٌٛٙ حَُٔس ٝ ٛٔٔض 

ـ آػَص إٔ أهل٢ ػٜ٘ٔخ حُوٜش، كظ٠ أٗظَ ٤ًق ٤ٓظَٜف ١خٍم، ٝ رْ 
كؤر٢ إ ػِْ ػ٘ٚ ١ز٤ؼظٚ حُؼ٤٘لش كبٗٚ ٤َٓكٞ ىٕٝ ... ٤ٓزٍَ طَٜكٚ

! طل٤ٌَ
 

أٌٓٔض رٌلٜخ ٝ ٗظَص ٓزخَٗس ك٢ ػ٤٘٤ٜخ ٓلخُٝش إٔ أىهَ ا٠ُ أػٔخم 
: ٗلٜٔخ 
ُْ ط٣َي٣ٖ حُللخظ ػ٠ِ ١خٍم؟ ... ـ ٝ أٗض

 
حرظٔٔض ... هل٠ض ػ٤٘٤ٜخ كـؤس، ٝ ٓلزض ًلٜخ ٝ ريح ػ٤ِٜخ حُظَىى

: ٓ٘ـؼش كوخُض رؼي رَٛش ه٤َٜس ٖٓ حُظل٤ٌَ 
ًٔخ ٍأ٣ض ٓويحٍ ػ٣ِٔظٚ ... ٝ ٛٞ ٣لخٍٝ ح٫ُظِحّ... ـ ٧ٗٚ ٤ُْ ٗوٜخ ٤ٓجخ

ًٔخ ... ٝ هٞس ٗو٤ٜظٚ ٧ٗٚ ٗـق ك٢ طـ٤٤َ ٗلٔٚ ك٢ ؿ٠ٕٞ ر٠ؼش ٍٜٗٞ
... أٗٚ ٗوٚ ْٜٗ، كوي ىحكغ ػ٢٘ ك٤ٖ ً٘ض ك٢ ٓٞهق ٫ أكٔي ػ٤ِٚ

ًٔخ أٗٚ ٓظٔٔي ر٢، ٝ هخىٍ ػ٠ِ ... ٝ ٛٞ ؿ٤َٔ ُٖ أٗٔخٙ ٓخ ك٤٤ض
... كٔخ٣ظ٢

 
كزخىٍطٜخ ... طٞهلض كـؤس، ٝ ريح ًؤٕ ًِٔخص ٫ طِحٍ ػخُوش ك٢ ١َف ُٔخٜٗخ

 :
ـ َٛ ٌٛح ًَ ٢ٗء؟ 

 
ٝ ًؤٜٗخ ًخٗض ط٘ظظَ اٗخٍط٢ ُظ٘لـَ ٓلٜلش ػٖ َٓٛخ حُيك٤ٖ ح١ٌُ 

: حَُٔ ح١ٌُ ٣ٔزذ ػٌحرٜخ ٝ ٓؼخٗخطٜخ ... أهلظٚ ػ٢٘ ًَ طِي حُٔيس
!!!! ـ ًٔخ أٗٚ ٤ٓ٘و٢ٌٗ ٖٓ ٓـٖ أ٢ٓ ٝ طلٌٜٔخ ك٢



 
طـِض ػ٬ٓخص حُٜيٓش ك٢ ٬ٓٓل٢، ٢ٌُ٘٘ ُْ أٗزْ رز٘ض ٗلش، 

: كخٓظَِٓض ٍح٣ٝش حُظ٢ ُْ ٣ؼي ُي٣ٜخ ٓخ طول٤ٚ 
ُْ أػَف ٓؼٜخ ٟٓٞ ح٧َٓ ... ـ أك٤خٗخ أكْ رؤٜٗخ طلوي ػ٢ِ ُٔزذ أؿِٜٚ

ٌُٖ ٍحه٤ش ... ًؤٜٗخ ٤ُٔض أ٢ٓ ًٔخ ٢ٛ أّ ُٔ٘خٍ ٝ ٍحه٤ش... ٝ ح٢ُٜ٘
طِٝؿض ٝ ٓخكَص رؼ٤يح، رؼي إٔ ًخٗض ٢ٛ ٖٓ ٣ولق ػ٢٘ آ٢ٓ٫ ك٢ ًَ 

َٓس طلخؿج٢٘ ك٤ٜخ أ٢ٓ ر٘ٞرش ٖٓ حَُٜحم ٝ حُظؤ٤ٗذ، رٔزذ ٝ ريٕٝ 
ٝ ًِٔخ ٝهق أر٢ ك٢ ٛل٢، حطٜٔظٚ رخ٩كَح١ ك٢ طي٢ِ٤ُ ٝ ... ٓزذ

أك٤خٗخ أٗي ك٢ ؿ٤َطٜخ ٖٓ ػ٬هظ٢ ح٤ُِٔٔس ... اكٔخى١ رظٔخِٛٚ ٓؼ٢
كٜٞ ٣لز٢٘ ًؼ٤َح ٝ ٣٘ـؼ٢٘ ٢٘ٗ٧ كووض كِٔٚ ريه٢ُٞ ٤ًِش ... رؤر٢

كظ٠ أٜٗخ طٔ٘ؼ٢٘ ٖٓ ... ٝ ٢٘ٗ٧ ً٘ض أًؼَ اهٞط٢ طلٞهخ... حُطذ
٢٘ٗ٧ ... حَُٔحؿؼش ك٢ كظَس حٓظلخٗخص ٓ٘خٍ، كظ٠ أٛظْ رٜخ ٝ أٍحؿغ ُٜخ

أٗخ٤ٗش ػ٠ِ كي هُٜٞخ، ٝ ٫ ٢ٜ٘ٔ٣ إ ٍٓزض ٓ٘خٍ، ٝ أهظٜخ ك٢ ٤ًِش 
كيىٝح حُٔٞػي ... كظ٠ ك٢ كظَس ُٝحؽ ٍحه٤ش، ك٢ حُٔ٘ش حُٔخ٤ٟش! حُطذ

ك٢ كظَس َٓحؿؼظ٢، ٓغ إٔ أ٢ٓ ًخٗض طؼِْ رؤ٤ٔٛش طِي ح٫ٓظلخٗخص 
كٖٔ ٫ رؤّ، كؤَٛ حُؼ٣َْ أ٠٣خ ًخٕ ُْٜ ىٍٝ ك٢ ... رخُ٘ٔزش ا٢ُ

٢ٌُ٘٘ ً٘ض أكخٍٝ رٌَ ؿٜي١ ... حهظ٤خٍ حُٔٞػي، ٝ ُٖ أكِٜٔخ حُٔٔئ٤ُٝش
ٌُٜ٘خ ًخٗض ططخٍى٢ٗ ... إٔ أٍحؿغ ٝ أىٍّ رخؿظٜخى ًِٔخ ٓ٘لض حُلَٛش

... ٛ٘خ ٓ٘ؼي حُل٣ِٞخص... ٛ٘خ ٠٘ٓغ حُـٜخُ ٝ َٗطزٚ: ك٢ ًَ ؿَف حٍُِٔ٘ 
ٛ٘خ ... ٣ـذ إٔ طزو٠ ٛخطٚ حُـَكش هخ٤ُش ٫ٓظوزخٍ ح٤٠ُٞف ٝ ٍحكظْٜ

ٝ ! كظ٠ أ٢٘ٗ ً٘ض أٍحؿغ أك٤خٗخ ؿخُٔش ػ٠ِ حُيٍؽ!! ٓظؼي ٍحه٤ش ٣ُ٘ظٜخ
ٌُٜ٘خ ٓخ إ ط٘ظ٢ٜ ... رخُظؤ٤ًي، ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أٓظٞػذ ٤ٗجخ رظِي حُلخُش

... ٍح٣ٝش ٗلظخؿي ك٢ ؿَٔ ح٧ٝح٢ٗ: ٖٓ ١َى١، كظ٠ ط٘خى٢٘٣ ٖٓ ؿي٣ي 
ٍح٣ٝش حطَى ٓخ ر٤ٖ ٣ي٣ي ٝ طؼخ٢ُ ٗظل٢ ح٤ٍٟ٧ش، حرٖ هخُظي ٌٓذ حُؼ٤َٜ 

ٍح٣ٝش، ًلخى ... ٌُٖ ٫ رؤّ، أػ٤ي١ ٓٔق حُـَكش ًخِٓش... ػ٘ي حُٔيهَ
١ٞحٍ كظَس حَُٔحؿؼش، ًخٕ ... ٝ ٌٌٛح! طٌخ٬ٓ ٝ طؼخ٢ُ ه١َ٘ حُو٠َ

ٗـِٜخ حُ٘خؿَ إٔ ط٘ـَ ٍح٣ٝش رؼَٔ ٓخ ٝ طٔ٘ؼٜخ رؤ٣ش ٣َ١وش ٖٓ 
!! حُيٍحٓش

 
: طٜ٘يص ٍح٣ٝش ٝ ٓٔلض ىٓٞػٜخ، ػْ ٝحِٛض 

ك٢ٜ ٓظلٔٔش ؿيح ُطخٍم، ٍؿْ ... ٛخ٢ٛ ط٣َي حُو٬ٙ ٢٘ٓ... ـ ٝ ح٥ٕ
ٌُٜ٘خ ... ٝ ٓخ ٍأطٚ ٓ٘ٚ ٫ ٣٘ـؼٜخ ػ٠ِ هزُٞٚ... أٜٗخ ُْ طظليع ا٤ُٚ ٬٣ٞ١

ٝ طو٠٘ إ أٗخ ٍك٠ض ! ط٣َي ٓ٘ؼ٢ رؤ٣ش ٣َ١وش ًخٗض ٖٓ ح٫ٍطزخ١ رٖٔ أ٣ٍي
ٌُح ك٢ٜ طٔؼ٠ رٌَ ... ١خٍم إٔ ٣ٞحَٛ ؿخى ٓلخ٫ٝطٚ ٝ ٣وظ٘غ أر٢ أه٤َح

ٌُُي كب٢٘ٗ ٓؤكون ُٜخ أ٤٘ٓظٜخ، ٝ ... ؿٜيٛخ ٩طٔخّ هطزظ٢ ٖٓ ١خٍم



٢ٌُ٘٘ ... ٌُُي ٝحكوض ػ٠ِ ١خٍم، ٝ ٫ُُض ٓٞحكوش... أ٣ٍلٜخ ٢٘ٓ ٜٗخث٤خ
... أ٣ٍي إٔ أُو٘ٚ ىٍٓخ أ٫ٝ، كظ٠ ٣ظو٠ِ ػٖ ٤ٓخٓش حُؼ٘ق

 
... طٌِٔظ٢٘ حُل٤َس ٝ ُْ أؿي حٌُِٔخص حُٔ٘خٓزش ٧هلق ػٖ ٍح٣ٝش ٓؼخٗخطٜخ

كوي ً٘لض ٢ُ ٜٓخٍكظٜخ ػٖ أَٓحٍ ٓٞحهق ًؼ٤َس ً٘ض أٓظـَد ٜٓ٘خ 
كِْ أًٖ أطو٤َ ُِلظش ٝحكيس إٔ طٌٕٞ ػ٬هش ٍح٣ٝش رٞحُيطٜخ ... ك٢ حُٔخرن
ًْ أٗلن ػ٠ِ ٍح٣ٝش ح٤ٌُٔٔ٘ش حُظ٢ ُْ ط٘ي ٢ُ ٣ٞٓخ ! رٌحى حٌَُ٘

كِْ أكْ ٣ٞٓخ ك٢ ... ٓغ أ٢٘ٗ ٛي٣وظٜخ حُٔوَرش... ٖٓ هٔٞس أٜٓخ ػ٤ِٜخ
ػزخٍحطٜخ ٓخ ٤٘٣َ ا٠ُ ط٘ٞٙ ٓ٘خػَٛخ طـخٜٛخ، ٝ ٫ طَٔىٛخ ػ٠ِ 

ٝ أًًَ كوخ ح٫ٓظلخٗخص حُظ٢ طِض ُكخف ٍحه٤ش ٗو٤وش ٍح٣ٝش، ٝ ... ٍؿزخطٜخ
ح٥ٕ كو٢ أكٔٔض ... ٍىس كؼَ ٍح٣ٝش حُؼ٤٘لش ك٤ٖ ٍك٠ض ٓٔخػيطٜخ

ُْ ... كوي ٝؿيص حُٔ٘لٌ ُظ٘لـَ، ُظز٢ٌ ٝ طَٜم... رٔزذ ؿ٠زٜخ حُٔلخؿت
... ٝ طًَظٜخ طز٢ٌ ػ٠ِ ًظل٢... ٣ٌٖ رٞٓؼ٢ ا٫ إٔ أكظ٠ٜ٘خ ك٢ ك٘خٕ

... ك٢ ٬ّٓ
 
 
 

ً٘ض أؿِْ ك٢ ؿَكظ٢ ػَٜ ًحى ح٤ُّٞ ٝ هي حكظ٠٘ض ٖٓ ؿي٣ي أكي 
ًخٗض هي ؿخىٍص . ٓـِيحط٢ حُؼ٣ِِس، ك٤ٖ كظق حُزخد ٝ ظَٜص ٓخٍس رخٓٔش

ُِٓ٘٘خ ٓغ ١خٍم ٓٔخء ًحى ح٤ُّٞ ح١ٌُ حًظ٘ل٘خ ك٤ٚ اٛخرش ؿخى ٝ ٍهخىٙ 
٣زيٝ إٔ ١خٍم ه٢٘ إٔ طزٞف رظلخ٤َٛ أًؼَ، كؤرؼيٛخ ... ك٢ حُٔٔظ٘ل٠

ٌُٜ٘خ ح٤ُّٞ طزيٝ ! ه٬٤ِ ٣ٍؼٔخ ٣ِوٜ٘خ ٓخ ٣ٌٜٔ٘خ هُٞٚ ٝ ٓخ ٣ـذ إٔ طول٤ٚ
ٝ ٢ٛ كخُش ُْ أٍ ٓخٍس ػ٤ِٜخ ٌٓ٘ ػخىص ... ك٢ ًخَٓ ٤ُخهظٜخ ٝ حَٗ٘حكٜخ

! ٖٓ أ٣ٌَٓخ ك٢ ٛخطٚ ح٧ؿخُس
 
 

ىهِض ٝ أؿِوض حُزخد هِلٜخ ػْ حهظَرض ُظـِْ ؿ٤َ رؼ٤ي ػ٢٘ ٝ 
رخىُظٜخ ح٫رظٔخٓش ٝ ظِِض أططِغ ا٤ُٜخ . ح٫رظٔخٓش ٫ طلخٍم ٗلظ٤ٜخ

ٝ ٌُٜ٘خ كخؿؤط٢٘ ك٤ٖ كظلض ... ٓ٘ظظَس ٓخ طلِٔٚ ٖٓ أهزخٍ ٓؼ٤يس
: ٗلظ٤ٜخ أه٤َح ٝ هخُض 

! ٓ٘ؼٞى ا٠ُ أ٣ٌَٓخ ح٧ٓزٞع حُٔوزَ... ـ َٓحّ
 

ٗظَص ا٤ُٜخ ٓظٌٌ٘ش، كِْ أًٖ ٝحػوش ٖٓ إٔ حُوزَ ٓؼ٤ي ك٢ كي ًحطٚ، ٝ 
: رخىٍطٜخ ٓٔظلَٔس 
ـ أُٖ طزو٢ ٓؼ٘خ؟ 



 
: ِٛص ٍأٜٓخ ٗخك٤ش ٝ هخُض 

... ٣ـذ إٔ أػٞى ٓغ ػخثِظ٢... ـ أٗخ آٓلش ٣خ َٓحّ
 

: ػخؿِظٜخ رٔئحٍ ػخٕ 
ـ ٝ ٓخًح ػٖ ١خٍم؟ َٛ ٤ٓزو٠ رٔلَىٙ؟ 

 
: ِٛص ٍأٜٓخ ٗخك٤ش َُِٔس حُؼخ٤ٗش ٝ طخرؼض 

أر٢ أه٘ؼٚ ... ؿ٤ٔؼ٘خ ٓ٘ؼٞى ا٠ُ أ٣ٌَٓخ... ـ ١خٍم ُٖ ٣زو٠ ٛ٘خ ٛٞ ح٥هَ
! ٝ أٗٚ ٤ِٓو٠ ٓظخػذ ٗظ٠ ك٢ ػِٔٚ ك٢ حُزِي... رؤٕ ٓٔظوزِٚ ٛ٘خى

 
ػويص كخؿز٢ ك٢ ك٤َس ٝ طًَض حٌُظخد ح١ٌُ ًخٕ ر٤ٖ ٣ي١ ٝ هِض ٝ أٗخ 

: أهظَد ٜٓ٘خ أًؼَ 
ـ ٝ َٛ ١خٍم ٓوظ٘غ كوخ رخُؼٞىس؟ ٝ ٓخًح ػٖ هطزظٚ َُح٣ٝش؟ َٛ طو٠ِ 

ػٖ ح٧َٓ؟ 
 

: ٗظَص ا٢ُ ك٢ حٓظـَحد ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
ـ ُٔض أى١ٍ ػٔخ طظليػ٤ٖ، ٌُٖ ١خٍم أهزَ أ٢ٓ رؤٕ ٛي٣وظي ُْ طٞحكن ٝ 

... أٜٗخ ٓظؼِوش ر٘خد آهَ
 

ٓخ ح١ٌُ كَٜ ر٤ٖ ؿخى ٝ ١خٍم كظ٠ ! ٝ حُيٛ٘ش... ً٘ض ك٢ ؿخ٣ش حُل٤َس
٣ٔظِْٔ ١خٍم رظِي حُُٜٔٞش، ٝ ٣زو٠ ؿخى ٓظ٘زؼخ رَح٣ٝش ا٠ُ طِي 

حُيٍؿش؟ 
 

ً٘ض أكْ رخُلِٕ ٖٓ أؿَ ١خٍم ح١ٌُ طو٠ِ ػٖ ؿ٤ٔغ أك٬ٓٚ كـؤس ٝ 
َٛ طَحٙ ٣زو٠ ػ٠ِ . أًػٖ َُؿزش ٝحُيٙ رخُزوخء ك٢ أ٣ٌَٓخ ٓغ رو٤ش حُؼخثِش

حُظِحٓٚ، أّ ٣ـَكٚ حُظ٤خٍ ٖٓ ؿي٣ي؟ 
 

ٝ ًؤٕ ٓخٍس هي هَأص حُظٔخإ٫ص حُظ٢ ىحٍص ك٢ هِي١ ك٢ طِي حُِلظش 
كوي ٝؿيطٜخ طوق كـؤس ٝ ٢ٛ طوٍٞ، ٓغ حرظٔخٓش ًز٤َس ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ، ٝ 

: حكَٔحٍ هل٤ق ٣ـِٝ ٝؿ٘ظ٤ٜخ 
... أ٣ٖٔ حرٖ هخُظ٢ ٤ٛخّ، ٤ِٓظلن ر٘خ رؼي ر٠ؼش أٓخر٤غ... ـ رخُٔ٘خٓزش

ٛٞ رٜيى طل٤٠َ ... أر٢ ػَٝ ػ٤ِٚ ٝظ٤لش ؿ٤يس ٝ هي ًخٕ ٓظلٔٔخ ُٜخ
ػِٔٚ حُـي٣ي ٤ٌٓٔ٘ٚ ٖٓ كظق َٓ٘ٝػٚ حُوخٙ ... أٍٝحهٚ ٝ طؤ٤َٗس حُٔلَ

... كؼِٔٚ حُلخ٢ُ ٫ ٣ٞحكن ١ٔٞكخطٚ أريح... ك٤ٖ ػٞىطٚ رؼي ػيس ٓ٘ٞحص



 
ح٥ٕ كو٢ كٜٔض َٓ ... حرظٔٔض ري١ٍٝ ٝ أٗخ أطؤَٓ ٝؿٜٜخ حُطل٢ُٞ حَُٔف

! ٓؼخىس ٓخٍس
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حكزخد حَُكٖٔ ىٟ هٜٚ ٣ٞ٣ٔٚ ح٠ُِ ٖٓ ٓظخرؼٜخ 
ٖٓ ك٠ حٟ ٌِٓ٘ٚ حٗٚ ٣وَأػِ٘خٕ ٓليٕ ٣و٠ُٞ ٣ٞ١ِٚ 

 
 

... ٓخكَص ػخثِش ػٔظ٢ ح٧ٓزٞع حُٔخ٢ٟ ا٠ُ ٓوَ اهخٓظْٜ ك٢ أ٣ٌَٓخ
ظِض ٍٛٞس ٓخٍس حُٔزظٔٔش ٝ حُٔ٘طِوش ٝ ٢ٛ طِٞف ٢ُ ٓزظؼيس ٗلٞ هخػش 

ٍٛٞس ٓوظِلش ػٖ ٓخٍس حُظ٢ ٍأ٣ظٜخ ٌٓ٘ ر٠ؼش . حًَُخد ػخُوش ك٢ ًحًَط٢
ٌُٖ ٍٛٞس ١خٍم روطخٙ حُٔظؼخهِش ٝ ... أٓخر٤غ ك٤ٖ ُحٍط٘خ َُِٔس ح٠ُٝ٧

... ٗظَطٚ حُوخر٤ش ًخٗض طئٍه٢٘ ٝ ط٘ـَ رخ٢ُ ٣٧خّ ػيس
 

ٍؿْ حُٜيٓش، ريص ٍح٣ٝش ٓظٔخٌٓش ٝ ٢ٛ طظِو٠ هزَ ٓلَ ١خٍم 
ّٓظٜخ، ىٕٝ ٓخرن  حُٔلخؿت ٝ ػيُٝٚ ػٖ ٓٔؤُش حُوطزش ٝ ح٫ٍطزخ١ رَ

حٍطٔٔض ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ حرظٔخٓش ك٣ِ٘ش، ٓخ ُزؼض إٔ حطٔؼض طخًٍش ... اٌٗحٍ
! ا٣خ١ ك٢ ىٛ٘ش ٝ ك٤َس

ُْ طٌٖ طِي ٜٗخ٣ش ٓلخؿآص ح٧ٓزٞع حَُّٜٔ٘، كوي أَّٓص ػٔظ٢ ٤ٛخّ 
... ا٠ُ أ٢ٓ، ك٢ ٣ُخٍطٜخ ح٧ه٤َس ٌٓ٘ ٤ٓٞ٣ٖ كو٢، رؤٕ ٍؿ٬ ػ٣َخ طويّ ُل٘خٕ

كـؤس ُْ ٣ؼي ٟٓٞٞع ح٤َُٔحع ٣٘ـَ رخٍ ! ٝ ك٘خٕ ط٤َٔ ا٠ُ حُٔٞحكوش
ٝ أهِض ٓز٤َ ١خٍم رؼي إٔ ٝؿيص ك٢ حُؼ٣َْ ... ػٔظ٢، ٝ ٫ رخٍ ك٘خٕ

أ٣ٖٔ ٣ٔظؼي ُِٔلَ ٝ ح٫ُظلخم رؼ٢ٔ ٓلٔٞى ح١ٌُ ٝػيٙ ! حُـي٣ي ٟخُظٜخ
ٌُُي كبٕ ػٔظ٢ ٤ٛخّ طظؼـَ اطٔخّ ... رٞظ٤لش َٓٓٞهش ط٘خٓذ ١ٔٞكخطٚ

ٝ ٢ٛ ؿخءص ططِذ ٖٓ أر٢ حُل٠ٍٞ ٌٛح . َٓحْٓ حُوطزش هزَ ٓـخىٍطٚ
حُٔٔخء ُِوخء حُؼ٣َْ ٓغ ُٝؿٜخ ٝ حرٜ٘خ، ك٢ٜ ٍؿْ ًَ ٢ٗء، ٝ ٍؿْ 

حُو٬كخص حُٔظٌٍَس، ٫طِحٍ طلَٙ ػ٠ِ حٓظ٘خٍس أر٢ ك٢ ًَ ٓخ ٣وٜٜخ ٝ 
... أر٘خءٛخ، ٝ طؼظزَٙ أهَد اهٞطٜخ ا٤ُٜخ

 
ً٘ض أط٠٘ٔ ٍكوش ٍح٣ٝش ك٢ ٓخكش ح٤ٌُِش، ٓخػش ح٫ٓظَحكش حُٔٔخث٤ش، 

ٓخٍػض ُظوَؿٚ ٖٓ ٓللظظٜخ، ػْ حُظٔؼض ك٢ . ك٤ٖ ٍٕ ٛخطق ٍح٣ٝش كـؤس
. ػ٤٘٤ٜخ ٗظَس َٓ٘هش ط٘طن رخٍَُٔٝ ٝ ٢ٛ طَى ػ٠ِ حُٔظَٜ ك٢ ُٜلش

ُْ طيّ حٌُٔخُٔش ٟٓٞ ر٠غ ػٞحٕ، ٌُٖ ًخٕ ُٜخ ٓلؼٍٞ حُٔلَ ػ٠ِ ٍح٣ٝش 
: حُظ٢ حُظلظض ا٢ُ ك٢ كَف كو٤و٢ ٝ ٢ٛ طٔٔي رٌٍحػ٢ روٞس 



ٝ ٓظو٢٠ ػ٘يٗخ ... ٓظؤط٢ ٣ُِخٍط٘خ ٍكوش ُٝؿٜخ ٓٔخء ح٤ُّٞ... ـ اٜٗخ ٍحه٤ش
! ر٠ؼش أ٣خّ

 
ٍحه٤ش ٢ٛ ٗو٤وش ٍح٣ٝش حٌُزَٟ حُظ٢ طِٝؿض ٌٓ٘ ر٠ؼش ٍٜٗٞ ٝ ٓخكَص 

٫ ... ٍكوش ُٝؿٜخ ح١ٌُ ٣ؼَٔ ك٢ ٓي٣٘ش طزؼي ٓجخص ح٤ٌُِٞٓظَحص ػٖ ٓي٣٘ظ٘خ
ٗي إٔ ٓـ٤جٜخ ٤ٓولق ػٖ ٍح٣ٝش حٌُؼ٤َ ٖٓ اكٔخٜٓخ رخُٞكيس ك٢ 

! ر٤ظٜخ
 

... ـ ٓؤًٛذ ٫ٗظَحء رؼٞ حُل٣ِٞخص ٖٓ حًَُِٔ حُظـخ١ٍ ٢ٓٝ حُٔي٣٘ش
َٛ طؤط٤ٖ؟ 

 
ً٘ض ٓؼ٤يس ٖٓ أؿَ ٍح٣ٝش حُظ٢ أٛخرٜخ حُلظٍٞ ٝ حُزَٝى حُ٘ي٣ي ك٢ حُلظَس 

... حُٔخ٤ٟش، كِْ ٣ٔؼ٢٘ ا٫ إٔ أٍكذ رخُلٌَس ٝ أٍحكوٜخ
ً٘خ ٗظـٍٞ ك٢ حًَُِٔ حُظـخ١ٍ، ٗظٞهق ٖٓ ك٤ٖ ا٠ُ آهَ أٓخّ أكي 

حُٔل٬ص، ٗظؤَٓ حُٔؼَٟٝخص ػ٠ِ حُٞحؿٜخص، ٗظزخىٍ رؼٞ حُظؼ٤ِوخص ػْ 
ٝ أه٤َح ِٝٛ٘خ ا٠ُ ٓلَ ... ٗٞحَٛ ٣َ١و٘خ ك٢ َٓف حكظويطٚ ًؼ٤َح ك٢ ٍح٣ٝش

ًز٤َ ك٢ حُطخرن حُؼخ٢ٗ ٖٓ حًَُِٔ، ٝ ٛٞ ٓلَ ٓؼَٝف ٣ٜ٘غ أكوَ 
ٗظَص ا٠ُ ٍح٣ٝش ك٢ ٗي ٝ . حُل٣ِٞخص حُوخٛش رخُٔ٘خٓزخص ح٤ُِٔٔس

! َٛ أٗض ٓظؤًيس ٖٓ أٗي طوٜي٣ٖ ٌٛح حُٔلَ رؼ٤٘ٚ؟: ٗظَحط٢ طوٍٞ 
: ٌُٜ٘خ ٓلزظ٢٘ ٖٓ ًٍحػ٢ ٓزظٔٔش ٝ ٢ٛ طٜظق 

ـ ٓؤٗظ١َ ُؼ٣ِِط٢ ٍحه٤ش أؿَٔ ًؼٌش كؤٗخ أػِْ ًْ طلذ حٌُؼي 
! ٝ ٌٛح حُٔلَ ٣ٜ٘غ أك٠َ ح٧ٗٞحع ك٢ حُٔي٣٘ش ػ٠ِ ح٬١٩م... حُٔل٠ِ

 
طزؼظٜخ ك٢ ط٤ِْٔ ٝ أٗخ أطؤَٓ ٓوظِق ح٧ٛ٘خف حُظ٢ ٍٛلض ػ٠ِ حُـخٗز٤ٖ 

ػْ ٍكض أطٔخءٍ ػٖ ػٖٔ ... رٌَ٘ ٣ـِذ ح٧ٗظخٍ ٝ ٣ٞهع ػٜخك٤َ حُزطٖ
حٌُؼٌش حُظ٢ ٓظ٘ظ٣َٜخ ٍح٣ٝش ٝ هي ٛخ٢ُ٘ حٍطلخع ح٧ٓؼخٍ حُٔؼِوش ٛ٘خ ٝ 

! ٛ٘خى
 

ٟلٌش ٤ِٔٓس، ٝ ... كـؤس حٗظزٜض ػ٠ِ ٛٞص ٟلٌش أػَكٜخ كن حُٔؼَكش
حُظلظض ك٢ كِع ا٠ُ ٜٓيٍٛخ، كٞؿيص إٔ ظ٢٘ ًخٕ ... ٛخهزش ٝ ٓٔظٜظَس

! ك٢ ٓلِٚ
 

ًخٗض ك٘خٕ حر٘ش ػٔظ٢ ٤ٛخّ طوق ػ٠ِ رؼي هطٞحص ٢٘ٓ ٝ ٢ٛ طظؤر٢ 
ًٍحع ٍؿَ، ريح ٢ُ أهَد ا٠ُ حٌُُٜٞش ٓ٘ٚ ا٠ُ حُ٘زخد، ٝ طٔٔي ك٢ 

ُزؼض أطؤِٜٓخ . ٣يٛخ حُؼخ٤ٗش ١زوخ ٛـ٤َح ٣ل١ٞ هطؼش ٖٓ حُل٣ِٞخص ح٤ُٜ٘ش



ط٬ٗض ... ك٢ ىٛ٘ش، كظ٠ حُظلظض ا٢ُ ريٍٝٛخ ٝ ًؤٜٗخ أكٔض ر٘ظَحط٢
ٟلٌظٜخ ُز٠غ ػٞحٕ، ٌُٜ٘خ ٓخ ُزؼض إٔ حٓظؤًٗض ٖٓ َٓحكوٜخ ٝ حهظَرض 

: ٢٘ٓ ك٢ هطٞحص ٤ٍٗوش ٝ حرظٔخٓش ٛـ٤َس طؼِٞ ٗلظ٤ٜخ 
ٓخ ح١ٌُ طلؼ٤ِ٘ٚ ٛ٘خ؟ ... ـ أ٬ٛ ري ٣خ َٓحّ

 
ٍكؼض كخؿز٢ ك٢ حٓظـَحد، كوي ً٘ض أْٛ رؤٕ أ١َف ػ٤ِٜخ ٗلْ 

حُٔئحٍ، ٢ٌُ٘٘ حرظٔٔض ٝ أَٗص ا٠ُ ٍح٣ٝش حُظ٢ ىهِض ك٢ كٞحٍ ٓغ 
: أكي حُزخػش ٝ هِض 

... ـ ؿجض ٍكوش ٛي٣وظ٢ ٍح٣ٝش َُ٘حء ًؼٌش
 

ػْ أَٗص ا٠ُ َٓحكوٜخ ح١ٌُ ًخٕ ٓ٘٘ـ٬ رظٌٝم رؼٞ حُل٣ِٞخص ٝ 
: حٓظطَىص 

! ـ ٣زيٝ أٗي ُٔض رٔلَىى أ٠٣خ
 

: حطٔؼض حرظٔخٓظٜخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ ى٫ٍ 
ٝ هي ً٘خ رٜيى حهظ٤خٍ ... ـ طؼ٤ِٖٔ إٔ ٗز٤َ طويّ ُوطزظ٢ ٌٓ٘ كظَس ٝؿ٤ِس

... ًؼٌش ٓ٘خٓزش ُِوطٞرش
 

طِح٣يص ىٛ٘ظ٢ ٝ إٔ أكيم ك٢ حَُؿَ ح١ٌُ حُظلض ا٤ُ٘خ ٤ُٔظؼـَ ك٘خٕ، 
اٗٚ ٣زيٝ ! ظ٘٘ظٚ ٝحُي اكيٟ ٛي٣وخطٜخ: ٝ ٛٔٔض ك٢ ٗل٢ٔ ك٢ هِن 

٬ًٜ ...
 

: ٍٓوظ٢٘ رطَف ػ٤ٜ٘خ ٝ ٢ٛ طْٜٔ 
ٝ ٣ٌل٤ٚ كوَح أٗٚ ًّٕٞ ... ٌُ٘ٚ ك٢ ٓوظزَ حُ٘زخد... ـ اٗٚ ٗخٟؾ كوخ

ًٔخ أٗٚ ٖٓ ... ٓٔظوزِٚ ر٘لٔٚ ك٢ كظَس ٝؿ٤ِس ٝ كون ٗـخكخ ك٢ أػٔخُٚ
حُ٘ٞع حُٔ٘خٓذ ٢ُ، كؤٗخ ٫ أكزٌ حُ٘زخد حُطخثٖ ح١ٌُ ٫ ٣ي١ٍ ٤ًق 

... ٣٘ن ٣َ١وٚ رؼي
 

... ُْ أٍى إٔ أ٤َٗ ا٠ُ كٌخ٣ش ١خٍم ك٤ٜ٘خ، ه٤٘ش إٔ طٔٔؼ٘خ ٍح٣ٝش
: ٢ٌُ٘٘ ٗظَص ا٤ُٜخ هخثِش 

ٍؿْ أٌٗٔخ طؼَكظٔخ ٌٓ٘ كظَس ... ـ ٣زيٝ إٔ ح٧ٍٓٞ ط٤َٔ ر٤ٌ٘ٔخ رٌَ٘ ؿ٤ي
أّ طَح٢ٗ ٓوطجش؟ ... ٝؿ٤ِس

 
: ريح ح٫ٓظ٤خء ػ٠ِ ٬ٓٓق ك٘خٕ، ٌُٜ٘خ هخُض ك٢ ٛيٝء 

كل٤ٖ طويٓض ا٠ُ ... ـ ُْ أًٖ أظٖ إٔ حُلع ٤ٓزظْٔ ٢ُ رٜخطٚ حَُٔػش



... ٝظ٤لش حٌَُٔط٤َس ك٢ ًَٗظٚ، ً٘ض أٗي ك٢ ك٢َٛ ك٢ حُ٘ـخف
كل٢ ُوخث٘خ حُؼخ٢ٗ ٬ُطلخم ػ٠ِ ٓزخىة ! ٢ٌُ٘٘ ٝكوض ا٠ُ أًؼَ ٖٓ ًُي

ٝ ًخٕ ... حُل٤خس كَٙ ٣خ ػ٣ِِط٢... حُؼَٔ، كخؿؤ٢ٗ رطِذ كخم ًَ طٞهؼخط٢
... ػ٢ِ إٔ أكٖٔ حهظ٘خٙ كَٛظ٢

 
: طًٌَص ٤ٗجخ ٓخ كـؤس كزخىٍطٜخ ٓظٔخثِش 

ـ أ٤ُْ ٖٓ حُٔلظَٝ أٗٚ ٤ِٓظو٢ ٍؿخٍ حُؼخثِش ٓٔخء ح٤ُّٞ ُٔ٘خه٘ش 
... ٟٓٞٞع حُوطزش؟ أػ٢٘ إٔ ٟٓٞٞع حٌُؼٌش ٓخرن ٧ٝحٗٚ رؼٞ ح٢ُ٘ء

أ٤ُْ ًٌُي؟ 
 

حرظٔٔض ك٘خٕ ك٢ َٓف ٝ ٢ٛ ط١ٞٔ هِٜش ٗخكَس ٖٓ ه٬ٜص ٗؼَٛخ ٝ 
: ٢ٛ طْٜٔ 

! أٗخ ٝحػوش! ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣َكٞ ٝحُي١ ٗز٤َ... ـ ٫ طوِو٢ ٣خ ػ٣ِِط٢
 

: أٗخٍ ا٤ُٜخ هط٤زٜخ حُٔٔظوز٢ِ ك٢ ٛٞص ٛخىة ٣ٍُٖ 
... أظٜ٘خ ٓظؼـزي... طؼخ٢ُ طٌٝه٢ ٛخطٚ حٌُؼٌش... ػ٣ِِط٢... ـ ك٘خٕ

 
: حُظلظض ا٢ُ ك٘خٕ رؼي إٔ حرظٔٔض ُٚ حرظٔخٓش ػ٠٣َش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

... أٍحى ٫كوخ... ٣ـذ إٔ أهظخٍ ًؼٌظ٢... ـ ػٖ اًٗي َٓحّ
 

ػْ حرظؼيص ر٘لْ حُوطٞحص ح٤َُٗوش حُُٔٞٝٗش ُظٔظوَ ٖٓ ؿي٣ي ا٠ُ 
ؿخٗذ ٍؿِٜخ ح١ٌُ ٓي ا٤ُٜخ حًُ٘ٞش ٓغ هطؼش حُلِٟٞ، كخُظوطظٜخ ر٤ٖ 

ٗلظ٤ٜخ ك٢ ٍهش ٝ ٗؼٞٓش، ػْ أ١ِوض ٟلٌش ٖٓ ٟلٌخطٜخ ٝ ٢ٛ طٜظق 
: ك٢ ؿ٘ؾ 

! ُوي أٛزلض هز٤َح ك٢ ًٝه٢ رخُلؼَ... ـ اٜٗخ كوخ حٌُؼٌش حُظ٢ أ٣ٍي
 

حهظَرض ٍح٣ٝش، ك٢ ك٤ٖ ً٘ض ٫ أُحٍ أٍحهذ ك٘خٕ ٝ أٗخ ك٢ كخُش ٖٓ حُؼـذ 
: رخىٍط٢٘ ٍح٣ٝش هخثِش . ٝ حٌٍُٛٞ

ـ ٖٓ طٌٕٞ طِي حُلظخس؟ 
 

: أؿزظٜخ ك٢ ٢ٗء ٖٓ حُلَؽ 
... ٝ هط٤زٜخ... ـ حر٘ش ػٔظ٢

 
ُْ طؼِن ٍح٣ٝش ػ٠ِ حُٔٞهق، رَ ٓخٍػض ُظ٢٘٣َ ًؼٌظٜخ حُٜـ٤َس حُٔل٬س 

: رخ٣ٌَُٔخ حُز٠٤خء ٝ ٢ٛ طٜظق 



! ـ أ٤ُٔض ؿ٤ِٔش؟ ٓظؼـذ ٍحه٤ش كظٔخ
 

حرظٔٔض ٝ أٗخ أٍحكوٜخ ٓـخىٍط٤ٖ حُٔلَ، ٝ هي ٗـَ رخ٢ُ ٟٓٞٞع هطزش 
... ك٘خٕ

 
أهل٤ض ػٖ حُـ٤ٔغ ُوخث٢ رل٘خٕ ك٢ ٓلَ حُل٣ِٞخص، ٝ حٗظظَص ا٠ُ إٔ 

ًخٕ ٣زيٝ ػ٤ِٚ ح٫َٗ٘حف، ٝ ٛٞ . ػخى أر٢ ٖٓ حَُٜٔس ك٢ ٍِٓ٘ ػٔظ٢
رخىٍطٚ أ٢ٓ ... ٣وِغ ٓظَطٚ حُـِي٣ش ٝ ٣ـِْ ػ٠ِ ح٣ٍ٧ٌش ك٢ حٓظَهخء

: ٓظٔخثِش 
ـ ٤ًق ًخٗض حَُٜٔس ػ٘ي ٤ٛخّ؟ ٝ ٤ًق ًخٕ حُؼ٣َْ؟ 

 
: طٜ٘ي أر٢ ٝ ٛٞ ٣ظ٘خٍٝ ؿٜخُ حُظلٌْ ػٖ رؼي ٝ ٢٠٣ء حُظِلخُ ٝ ٣وٍٞ 

... ـ ٣زيٝ إٔ ٤ٛخّ ٓظطٔجٖ ػ٠ِ ٓٔظوزَ حر٘ظٜخ أه٤َح
 

: ٝ طخرغ أر٢ هخث٬ ... حهظَرض ك٢ ك٠ٍٞ ٝ هي طٌِٔظ٢٘ حُيٛ٘ش
ٝ ٣زيٝ ػ٤ِٚ ... ًَِٓٙ ح٫ؿظٔخػ٢ َٓٓٞم... ػ٠ِ هِن... ـ اٗٚ ٍؿَ ٤ٍٖٛ

... أٍؿٞ إٔ طز٤ٞ ك٘خٕ ٝؿٞٛ٘خ أٓخٓٚ... ح٠ُ٘ؾ ٝ ح٫ٓظوخٓش
 

: حرظٔٔض أ٢ٓ ٝ ٢ٛ طـِْ ا٠ُ ؿخٗزٚ 
ٝ ٓخًح ػٖ ... حُلٔي هلل إٔ ٗخٍ اػـخرٌْ... ـ ٣زيٝ أٜٗخ ٓلظٞظش كوخ

ٓلٔٞى، ٝ أ٣ٖٔ؟ 
 

ًخٕ أر٢ هي َٗع ك٢ طـ٤٤َ حُو٘ٞحص حُل٠خث٤ش ٝ حُٔلَ ر٤ٖ ٓوظِق 
: ٌُ٘ٚ أؿخد ك٢ ه٤َِ ٖٓ حُظ٤ًَِ ... حُٔلطخص

ـ ٓلٔٞى ٣زيٝ َٓطخكخ، كخَُؿَ ٓظليع ُزن، ًٔخ إٔ ًَٓٚ ٝ ىٓخػظٚ ؿ٤ِخٕ 
ٌُٖ أ٣ٖٔ ٣َحٙ ًز٤َح ك٢ حُٖٔ، ٗظَح ٤ُِ٘ذ ح١ٌُ ٝه٢ ... ُِؼ٤خٕ
ٝ حُلو٤وش إٔ ك٘خٕ أ٠٣خ ... ٓغ أٗٚ ُْ ٣ظـخُٝ حُوخٓٔش ٝ حُؼ٬ػ٤ٖ... ٗؼَٙ

ٝ كخٍم ػَ٘ ٓ٘ٞحص أٝ كظ٠ حػ٘ظ٢ ػَ٘س ٓ٘ش ... طزيٝ أًزَ ٖٓ ٜٓ٘خ
هخٛش ... ًٔخ إٔ ؿ٤ٔغ ح١٧َحف ٣زيٕٝ ك٢ ٍٟخ طخّ... ٤ُْ رخُلخٍم حٌُز٤َ

ك٢ٜ ٓظَطخف ٖٓ ْٛ حُزلغ ػٖ ... ٤ٛخّ، ك٢ٜ ٓؼ٤يس ُٔؼخىس حر٘ظٜخ
... ػ٣َْ ُٜخ، رؼي إٔ طًَض حُيٍحٓش ٝ هِض كَٜٛخ ك٢ ا٣ـخى ػَٔ ٓلظَّ

 
طخًٍخ ... هخٍ ًُي ٝ أ١ِن ٟلٌش ه٤َٜس، حٓظـَم رؼيٛخ ك٢ ٓظخرؼش ح٧هزخٍ

َٛ أكَف ٫ر٘ش ػٔظ٢ حُظ٢ ظلَص رخُؼ٣َْ ... ا٣خ١ ك٢ ك٤َس ٖٓ أ١َٓ
ح١ٌُ طظٔ٘خٙ، أّ أٗلن ػ٠ِ حَُؿَ ح٤ٌُٖٔٔ ح١ٌُ ُْ أكْٜ رؼي ٓخ ح١ٌُ 



ىكؼٚ ا٠ُ ح٫ٍطزخ١ رٜخ رٌٜٙ حَُٔػش، ٝ ٛٞ ح١ٌُ حٗظظَ ًَ ٌٛح حُٞهض 
ٝ ٛٞ ػ٠ِ ٌٛح حُويٍ ٖٓ حُٞؿخٛش ٝ ... ُظ٣ٌٖٞ ًَٗظٚ ٝ طلو٤ن ٗـخكٚ

! حَُٛخٗش
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... ًخٗض ٍح٣ٝش ك٢ ؿخ٣ش حُ٘٘خ١ ٝ حُل٣ٞ٤ش ك٤ٖ حُظو٤ظٜخ ٛزخف ح٤ُّٞ
... ـ ًخٗض َٜٓس ٓٔظؼش كوخ

 
ٛظلض ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طظٔط٠ ك٢ طٌخَٓ، ٝ ٗلٖ ٗظوٌ ٓوخػيٗخ ك٢ حُٔيٍؽ 

. ح١ٌُ ًخٕ ٫ ٣ِحٍ ٗزٚ هخٍ ٖٓ حُطِزش
ـ َٛ ٗخُض حٌُؼٌش اػـخد ٍحه٤ش؟ 

 
: ِٛص ٍح٣ٝش ٍأٜٓخ ٓٞحكوش ك٢ كٔخّ ٝ ٍَٓٝ 

كظ٠ أٜٗخ أػـزض أ٢ٓ حُظ٢ ٫ ٣ؼـزٜخ ٢ٗء ... ـ ٗؼْ، ًخٗض ٣ٌٌُس كوخ
٢٘ٓ !

 
: ػْ أٍىكض رَٔػش ... ػْ أ١ِوض ٟلٌش ه٤َٜس، طيح١ٍ رٜخ أُٜٔخ

ٝ ... أٗخ ٝ ٢ٛ ٝ أ٢ٓ ٝ ٓ٘خٍ... ـ ػْ أهٌط٘خ ٍحه٤ش ك٢ ِٗٛش ٛـ٤َس رخ٤ُٔخٍس
ًخٗض كٔلش ... طًَ٘خ أر٢ ٝ ُٝؽ ٍحه٤ش ك٢ حَُ٘كش ٣لظ٤ٔخٕ حُ٘خ١

طٞهل٘خ ػ٘ي حُزل٤َس حُو٣َزش، ٝ ط٤٘ٔ٘خ ُزؼٞ حُٞهض هَد حُٔخء، ٝ ... ؿ٤ِٔش
ُْ أٍ ... ً٘خ ؿ٤ٔؼخ ك٢ ؿخ٣ش حَُٔف... ًخٗض حُٔٔخء ٛخك٤ش ٝ حُـٞ ٓخً٘خ
! كظ٠ أٜٗخ طٞهلض ػٖ ٠ٓخ٣وظ٢... أ٢ٓ رٌحى حَُٔف ٌٓ٘ ٍٜٗٞ ٣ٞ١ِش

 
ُْ طؼي ٍح٣ٝش طول٢ ػ٢٘ حُٔٞحهق ح٤ٓٞ٤ُش حُظ٢ طليع ر٤ٜ٘خ ٝ ر٤ٖ ٝحُيطٜخ 
رؼي إٔ ً٘لض ٢ُ َٓٛخ، ٝ ُْ طؼي طـي كَؿخ ك٢ ح٩ك٠خء ا٢ُ رآ٫ٜٓخ ٝ 

... ٓؼخٗخطٜخ
 

: حرظٔٔض ٝ أٗخ أٍرض ػ٠ِ ًظلٜخ هخثِش 
رَ ٣زيٝ إٔ أٓي أ٠٣خ ًخٗض ! ـ ٣زيٝ إٔ ُٝحؽ ٍحه٤ش ُْ ٣ئػَ ك٤ي أٗض ٝكيى

... طلظويٛخ
 

٢ٌُ٘٘ ٓخٍػض ٧ٓظطَى ... ِٛص ٍح٣ٝش ٍأٜٓخ ٓٞحكوش ٝ ريح ػ٤ِٜخ حُظلٌَ
: هخثِش 

... ـ رَ ٍرٔخ طٌٕٞ ػٜز٤ظٜخ حُِحثيس ك٢ حُلظَس حُٔخ٤ٟش رٔزذ ُٝحؽ ٍحه٤ش
كٖٔ ... هخٛش أٜٗخ حر٘ظٜخ حُزٌَ... كؤٗض طو٤ُٖٞ رؤٜٗخ ًخٗض ٓوَرش ؿيح ا٤ُٜخ

ٝ ُْ ٣ٌٖ رٞٓؼٜخ إٔ ... حُطز٤ؼ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜخ ٌٓخٗش هخٛش ك٢ ٗلٜٔخ
! ط٘لْ ػٖ حٗلؼخ٫طٜخ ا٫ ٖٓ ه٬ُي



 
: ٗظَص ا٢ُ ٍح٣ٝش رَٛش، ػْ ِٛص ٍأٜٓخ ٖٓ ؿي٣ي ٗخك٤ش ٌٛٙ حَُٔس 

كؤ٢ٓ طؼخ٢ِ٘ٓ رـلخء ٌٓ٘ كظَس ... ـ حٌُِٔ٘ش أػٔن ٖٓ ًُي رٌؼ٤َ
! ٝ ٫ ػ٬هش ُِٝحؽ ٍحه٤ش رخ٧َٓ... ٣ٞ١ِش

 
ٌُ٘ي هِض رؤٕ طَٜكخطٜخ حُىحىص كيس ه٬ٍ كظَس ... أكٜٔي... ـ ٗؼْ، ٗؼْ

ٝ ػٞٝ إٔ ... رٔؼ٠٘ إٔ ُٚ ىٍٝح ك٢ ططٍٞ ػ٬هظٌٔخ... حُِكخف ٝ رؼيٙ
طظلٖٔ حُؼ٬هش، ٌُٞٗي حر٘ظٜخ حُؼخ٤ٗش، ٝ حُظ٢ ٖٓ حُٔلظَٝ إٔ طلظَ ؿَ 

ٍحه٤ش ًخٗض ٛي٣وش ! حٛظٔخٜٓخ رؼي ٓلَ ٍحه٤ش، كبٜٗخ ٓخٍص ا٠ُ ح٧ٓٞأ
ٝ ك٤ٖ كويطٔخٛخ أٗظٔخ ح٫ػ٘ظ٤ٖ ك٢ ٝهض ٝحكي، ًخٕ ... ٓوَرش ٤ٌٌُِٔخ

... ٓظٞهؼخ إٔ طوظَرخ أًؼَ ٖٓ رؼ٠ٌٔخ حُزؼٞ، ٌُٖ ٓخ كَٜ ٛٞ حطٔخع حُٜٞس
٧ٌٗٔخ أٗظٔخ ح٫ػ٘ظ٤ٖ ُْ طلخ٫ٝ ح٫هظَحد ٖٓ رؼ٠ٌٔخ، ٝ ُْ طزلؼخ ػٖ ٓي 

َٛ ط٣َٖ ٓخ أهٜي؟ ... حُلَحؽ ح١ٌُ طًَظٚ ٍحه٤ش، رَ ُىطٔخٙ ػٔوخ
 

: كيهض ٍح٣ٝش ك٢ّ ك٢ ىٛ٘ش ٝ ٛٔٔض ك٢ ٗي 
... ـ ٍرٔخ أٗض ػ٠ِ كن

 
: ٗيىص ػ٠ِ ٣يٛخ ك٢ كٔخّ 

أُْ ط٬كظ٢ ر٘لٔي ٤ًق حهظلض حُو٬كخص ! ـ ر٠ِ، أٗخ ٓظؤًيس ٖٓ ًُي
كـؤس ك٤ٖ ػخىص ٍحه٤ش ر٤ٌ٘ٔخ؟ ٌُٖ َٛ ٓظظ٬ٕ ٌٌٛح ىحثٔخ؟ ٝ َٛ 

ٓظ٘ظظَحٕ ٖٓ ٍحه٤ش إٔ طلَ ٓ٘خًٌِٔخ ك٢ ًَ َٓس؟ 
 

: ًخٗض طٔظٔغ ا٢ُ ك٢ حٗظزخٙ، ك٘ظَص ا٢ُ ك٢ حٛظٔخّ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
ـ ٓخًح طوٜي٣ٖ؟ 

 
كخ٢ُٝ ... ـ أهٜي أٗي ٣ـذ إٔ طظوَر٢ أًؼَ ٖٓ ٝحُيطي ٝ طٌٔز٢ ٛيحهظٜخ

ٝ حػظز٣َٜخ أٗض أ٠٣خ ٛي٣وظي ٓؼِٔخ ... إٔ ط٢ٌٗٞ ُٜخ ٓؼِٔخ ًخٗض ٍحه٤ش
٬ًًٔخ ك٢ كخؿش ا٠ُ ٛي٣وش، ٝ ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طـي ػ٘ي ! ًخٗض ُي ٍحه٤ش

... ح٧هَٟ ٓخ طزلغ ػ٘ٚ
 

: َٗىص ٍح٣ٝش ُِلظخص، ػْ هخُض رؼي ٛٔض ه٤َٜ 
٤ًق إًٔٞ ُٜخ ... حُٔٔؤُش ٤ُٔض رٔؼَ طِي حُُٜٔٞش... ـ ٝ ٌُٖ ٣خ َٓحّ

ٓؼَ ٍحه٤ش؟ ٍحه٤ش ٗو٤ٜش َٓكش ٝ ك٘ٞٗش، ٝ طـ٤ي ط٤ِٔش ؿ٤َٛخ ٝ ىكؼْٜ 
... ا٠ُ ح٩ك٠خء ا٤ُٜخ رؤَٓحٍْٛ ٝ ٌٓ٘ٞٗخص ٛيٍْٝٛ

 



ًٔخ أٗي ٛي٣وظ٢ ... ـ أ٣ٖ حٌُِٔ٘ش؟ أٗض أ٠٣خ ٗو٤ٜش َٓكش ٝ ك٘ٞٗش
ٝ ىٝٓخ أٓظل٤ي رؤكٌخٍى ... حُٔوَرش حُظ٢ أكذ إٔ أكيػٜخ رٌَ ٓخ ٣وِو٢٘

! ح٤َُ٘س ٝ ٜٗخثلي حُؼ٤ٔ٘ش
 

: حرظٔٔض ٍح٣ٝش ك٢ حٓظ٘خٕ 
٤ًق أريأ ٓؼٜخ؟ ... ٌُٖ ح٧َٓ ٓوظِق ٛ٘خ... ـ ٌَٗح ُي ٣خ َٓحّ

 
: كٌَص ُِلظخص ػْ ٛظلض 

ٛخٍك٤ٜخ رٔخ ... ك٢ٜ أ٤ًي ٓظٔخػيى... ـ ط٢ٌِٔ ٓغ ٍحه٤ش ك٢ ح٧َٓ
... ٣٘ـِي، ٝ ٢ٛ أ٤ًي ٓظٌٕٞ ٜٓظٔش

 
: ِٛص ٍح٣ٝش ٍأٜٓخ ٓزظٔٔش ٝ ٛٔٔض 

... إ ٗخء هللا ٓؤكؼَ... ـ كٖٔ
 

... ك٢ طِي حُِلظخص، ًخٕ ٗوٚ ػخُغ ٣وظَد ك٢ طَىى ٖٓ ٓـِٔ٘خ
: حُظلظ٘خ ك٢ ٝهض ٝحكي ك٤ٖ ؿخءٗخ ٛٞص أٗؼ١ٞ ٓؤُٞف ٣زخىٍ رخُظل٤ش 

... ـ ٛزخف حُو٤َ
 

حُلظخس ح٤ُٔٔل٤ش حُظ٢ ًخٕ ُ٘خ ... ٓخٍس ٛي٣وش ؿخى حُٔخروش... ًخٗض ٓخٍس
ًخٕ ٗؼَٛخ . ٓؼٜخ كٞحٍ ؿ٤َ ٝى١ ػ٠ِ ح٬١٩م ك٢ ٓ٘خٓزش ٓخروش

حُط٣َٞ ٓ٘ٔي٫ ػ٠ِ ًظل٤ٜخ ًخُؼخىس، ٌُٖ ٗظَطٜخ ريص أًؼَ ٝىحػش ٖٓ ١ً 
: هزَ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ أىد ؿْ 

... ٢ٌُ٘٘ ك٢ كخؿش ا٠ُ رؼٞ حُٔٔخػيس... ـ آٓلش ػ٠ِ ح٩ُػخؽ
 

: ريح ػ٠ِ ٍح٣ٝش ح٫ٛظٔخّ ٝ ٢ٛ طوٍٞ رَٔػش 
ك٤ْ ٣ٌٔ٘٘خ ٓٔخػيطي؟ ... ـ ١زؼخ، ١زؼخ

 
: هل٠ض حُلظخس رَٜٛخ ك٢ كَؽ ٝ ٢ٛ طظٔظْ 

ـ ك٢ حُزيح٣ش أٝى ح٫ػظٌحٍ ػٔخ ريٍ ٢٘ٓ ك٢ حَُٔس حُٔخروش ٖٓ ٬ًّ 
... أٗخ آٓلش كوخ... ٝ ٍىس كؼَ ػٜز٤ش... ؿخٍف

 
: ِٛص ٍح٣ٝش ٍأٜٓخ ٓزظٔٔش ٝ ٢ٛ طـ٤ذ ك٢ ٝى 

... أطلْٜ ؿ٤يح ٍىس كؼِي... ـ ٫ رؤّ
 

: حرظٔٔض حُلظخس ريٍٝٛخ، ػْ هخُض ك٢ ؿي٣ش 



... ـ ً٘ض أ٣ٍي إٔ أٓؤُي ػٖ أكٞحٍ ؿخى
 

: رٞؿظض ٍح٣ٝش رخُٔئحٍ، ك٢ ك٤ٖ ٝحِٛض حُلظخس كي٣ؼٜخ 
ٝ أٗٚ هي أ٤ٛذ ... ـ ػِٔض أٗٚ َٝٛ ا٠ُ حُزِي ٌٓ٘ كظَس ط٣ِي ػٖ ح٧ٓزٞع

ٌُٖ ٣زيٝ أ٢٘ٗ ... ك٢ كخىع ٓخ ٝ ه٠٠ رؼٞ حُٞهض ك٢ حُٔٔظ٘ل٠
ػِٔض رٌُي ٓظؤهَس، كل٤ٖ ًٛزض حُزخٍكش ٣ُِخٍطٚ ك٢ حُٔٔظ٘ل٠ 

كؤٍىص إٔ أػَف ٓ٘ي ... ٝؿيص أٗٚ هي ؿخىٍٛخ، ٝ ُْ ٣ظَى ػ٘ٞحٗخ ٬ُطٜخٍ رٚ
ٝ ٤ًق ٢ٛ ٛلظٚ؟ ... أ٣ٖ ٣و٤ْ ك٢ حُٞهض حُلخ٢ُ

 
: ٗظَص ا٤ُٜخ ٍح٣ٝش ك٢ حٟطَحد ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

ك٘لٖ ُْ ... ٝ ٢ٌُ٘٘ ٫ أػِْ ػٖ كخُٚ أًؼَ ٓٔخ طؼ٤ِٖٔ... ـ أٗخ آٓلش كوخ
ٝ إ ً٘ض ػ٠ِ ػِْ رلخىػظٚ ا٫ ... ٗؼي ػ٠ِ حطٜخٍ ًٔخ ً٘خ ك٢ حُٔخرن

ٝ ُٔض أى١ٍ أ٣ٖ ٣ٌٖٔ ... أ٢٘ٗ ُْ أًٖ ػ٠ِ ػِْ رٔـخىٍطٚ ُِٔٔظ٘ل٠
... رَ أ٢٘ٗ ظ٘٘ظٚ هي ٓخكَ ا٠ُ كَٗٔخ ٓـيىح... إٔ ٣و٤ْ كخ٤ُخ

 
: أ١َهض ٓخٍس ٓـيىح ػْ هخُض ك٢ طلٌَ 

ـ ٫ أظ٘ٚ ٓخكَ ا٠ُ كَٗٔخ، كٜٞ هي أ٤ٛذ رؼي كظَس ٝؿ٤ِس ٖٓ هيٝٓٚ، ٝ 
ٌُح ٫ أظ٘ٚ طٌٖٔ ٖٓ حُو٤خّ رٔخ ؿخء ... ه٠٠ ٝهظخ ٬٣ٞ١ ك٢ حُٔٔظ٘ل٠

ٝ ٖٓ ٓ٘طِن ٓؼَكظ٢ رـخى، ٢ٌ٘٘ٔ٣ حُـِّ رؤٗٚ ُٖ ... ٖٓ أؿِٚ ا٠ُ ٛ٘خ
... ٣ٔخكَ هزَ إٔ ٢ٜ٘٣ ٜٓٔظٚ

 
: كيهض ك٤ٜخ ٍح٣ٝش ك٢ ىٛ٘ش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

ـ أ٣ش ٜٓٔش طوٜي٣ٖ؟ 
 

: حرظٔٔض ٓخٍس ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ َٓف 
أ٤ُْ ... ٢ٌُ٘٘ أطٞهغ أٗٚ ؿخء ُٔزذ ٓخ... ـ ُٔض أى١ٍ ٓخ ح١ٌُ ؿخء رٚ

ٝ ٫ ٗي ك٢ أٗٚ ... ًٌُي؟ ًٔخ أٗٚ ُْ ٣ِظن رؼي أ٣خ ٖٓ أٛيهخثٚ حُويح٠ٓ
... ٌُح أظ٘ٚ ك٢ كظَس ٗوخٛش، ك٢ ٍِٗ ٓخ! ٤َٓٔ رْٜ هزَ ٓلَٙ

 
: حُظلظض ا٠ُ ٍح٣ٝش ك٢ ٍؿخء هزَ إٔ طزظؼي ك٢ هطٞحص ٝحٓؼش 

... إًٔٞ ؿي ٗخًَس ُي... ـ أٍؿٞ إٔ طؼ٢٘٤ِٔ إ ِٝٛظي ػ٘ٚ أ٣ش أهزخٍ
 

ِٛص ٍح٣ٝش ٍأٜٓخ ك٢ ر٢ء ػ٬ٓش حُٔٞحكوش، ٝ ٤ٗؼ٘خ ر٘ظَحص ٗخٍىس حُلظخس 
ػْ حُظلظض ا٠ُ ٍح٣ٝش ٓظٔخثِش ك٢ ... ٝ ٢ٛ طوظل٢ ٖٓ ه٬ٍ رخد حُوخػش

: ك٤َس 



ـ َٛ طظ٤٘٘ٚ ٫ ٣ِحٍ ٛ٘خ؟ 
 

 ...ٌُٖ ٍح٣ٝش ُْ طـذ، رَ ريص ؿخٍهش ك٢ طل٤ٌَ ػ٤ٔن
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حٓظ٤وظض ٌٛح حُٜزخف ٝ ػ٠ِ ٗلظ٢ حرظٔخٓش ٝحٓؼش ط٘زٞ ٓؼخىس ٝ 
: طٔططض ك٢ طٌخَٓ ػْ ٓٔلض ٝؿ٢ٜ رٌل٢ ٝ طٔظٔض ... اَٗحهخ

ػْ هلِص ٖٓ حُلَحٕ ... حُلٔي هلل ح١ٌُ أك٤خٗخ رؼي إٔ أٓخط٘خ ٝ ا٤ُٚ حٍُ٘٘ٞ
ٗؼْ، اٗٚ ٣ّٞ حٗظظَطٚ ! ٝ ٓخٍػض ا٠ُ اػيحى ٗل٢ٔ، ك٤ّٞ كخكَ ٣٘ظظ٢َٗ

 َ٣ٞ١ ُٖٓ ٌ٘ٓ
 

كخ٤ُّٞ ٣ويّ ٬١د حُٔ٘ش حُوخٓٔش ػَٟخ ٤ِٔٓح ١ٞحٍ حُٜ٘خٍ حٓظؼيحىح 
ٛل٤ق ُْ ط٘ظٚ حُٔ٘ش حُيٍح٤ٓش رؼي، ٌُٖ ... ُظٞى٣غ ح٤ٌُِش رؼي ُٖٓ ه٤َٜ

ٝ ك٢ ٌٛح ح٤ُّٞ ٨ٔ٣ حُطِزش ٓخكش ح٤ٌُِش رؼيى ٖٓ . حُٜ٘خ٣ش رخطض ٤ٌٗٝش
حُل٠خءحص حُٔوٜٜش ُؼَٝٝ ٛـ٤َس ٣٘ظٜٔٞٗخ ٍكوش حُيًخطَس ٝ ح٧ٓخطٌس 

حَُٔ٘ك٤ٖ، ٝ طظ٘خٍٝ ك٢ ٓؼظٜٔخ َٗٝكخص ١ز٤ش ُزؼٞ ح٧َٓحٝ أٝ 
طـ٤ٔٔخص ٛ٘ؼض ٣ي٣ٝخ ُزؼٞ ٓ٘خ١ن حُـْٔ ٓغ طز٤٤ٖ ٤ٌُل٤ش ػِٔٚ 

ٝ ٓؼَ ٛخطٚ حُؼَٝٝ طٌٕٞ كَٛش ُطِزش ُِظ٘ل٤ْ ػٖ ... رٜلش ١ز٤ؼ٤ش
ٓٞحٛزْٜ حُول٤ش، ٓٞحء ك٢ حَُْٓ ٝ حُظ٤ٌَ٘، ك٤غ ٣ٜ٘غ ًَ ١خُذ 

ٝ ٛخطٚ ... ٓـٔٔٚ رٔلَىٙ أٝ ك٢ ٓـٔٞػخص، أٝ ك٢ حُؼَٝ ٝ ح٩ُوخء
حُؼَٝٝ ٓٞؿٜش أٓخٓخ ُطِزش حُٔ٘ٞحص ح٠ُٝ٧ ٝ ا٠ُ ح٤ُٝ٧خء أ٠٣خ ٝ طلظق 

ُؼّٔٞ حُٔ٘خٛي٣ٖ ك٢ ٓلخُٝش ُظو٣َذ حُٔلخ٤ْٛ حُطز٤ش حُٔؼويس ٖٓ 
... ػوٍٞ ػخٓش حُ٘خّ ٖٓ ؿ٤َ حُٔوظ٤ٜٖ ك٢ ح٤ُٔيحٕ

 
 
 
 

ًخٗض ىح٤ُش هي أَٓص ا٢ُ ٌٓ٘ ر٠ؼش أ٣خّ رؤٕ كٔخّ ٣ؼي ٓلخؿؤس ٌُٜح 
ح٤ُّٞ، ك٤غ ػَٔ ٬٣ٞ١ ػ٠ِ ٛ٘غ ٓـٔٔٚ حُوخٙ، هخٛش ك٢ ح٣٧خّ 

ٌُٖ حُِج٤ٔش ٍك٠ض إٔ طي٢ُ ا٢ُ رؤ٣ش طلخ٤َٛ ... ح٧ه٤َس ٓغ حهظَحد حُٔٞػي
ٓظٌظ٘ل٤ٖ : اٟخك٤ش ٝ حًظلض رـِٔس ٖٓ ػ٤ٜ٘خ ٝ حرظٔخٓش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

! ر٘لٔي ك٤ٖ ٣ل٤ٖ حُٞهض
! ٝ ٛخ هي كخٕ حُٞهض أه٤َح

 
 

ىهِض حُٔطزن كٞؿيص حُلطٍٞ ؿخِٛح ػ٠ِ حُٔخثيس، حرظٔٔض ػْ ٟٝؼض 



: ُؤش ك٢ ك٢ٔ ٝ ٛظلض رلْ ِٓٔٞء 
َٛ أٗض ؿخِٛس؟ ... ـ أ٢ٓ

 
 

كؤر٢ ىحثْ ح٫ٗ٘ـخٍ ٝ ُْ ٣َحكو٢٘ ٣ٞٓخ ٌٓ٘ ... ٓظَحكو٢٘ أ٢ٓ ح٤ُّٞ
كظ٠ ! ٛـ١َ ا٠ُ أ٣ش طظخَٛس ك٢ حُٔيٍٓش أٝ حُٔؼٜي، ٗخ٤ٛي ػٖ ح٤ٌُِش

ك٤ٖ ً٘ض أطِْٔ ؿٞحثِ ٝ ٜٗخىحص طوي٣َ٣ش، كبٗٚ ًخٕ ىحثٔخ ٓ٘ـ٫ٞ ٝ 
ًخٕ هللا ك٢ ػٞٗٚ !! َٓطزطخ رٔٞحػ٤ي ٜٓٔش

 
 

: ٍٓض أ٢ٓ ا٢ُ رٔلخط٤ق ح٤ُٔخٍس 
! ٓؤًٕٞ ؿخِٛس ه٬ٍ ػٞحٕ... ـ أهَؿ٢ ح٤ُٔخٍس ٖٓ حَُٔآد

 
 

ٟـطض ػ٠ِ حُٔ٘زٚ ر٠غ ... حُظوطض حُٔلخط٤ق ٝ ٓخٍػض رظ٘ل٤ٌ ح٧ٝحَٓ
: َٓحص، كوَؿض أ٢ٓ ٖٓ حٍُِٔ٘ َُٜٓٝش ٝ ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ حرظٔخٓش حػظٌحٍ 

... ـ ٤ٛخ ح٢ُِٗ ٝ حًٍز٢ ٖٓ حُـخٗذ ح٥هَ
 
 

: ػويص كخؿز٢ ك٢ ىٛ٘ش 
! ـ ٝ ُْ؟ ٓؤهٞى أٗخ ا٠ُ ح٤ٌُِش

 
 

٣ؼ٢٘ أٗخ ٖٓ ... أٗخ أٓي، ٝ أٗخ آهٌى ا٠ُ ح٤ٌُِش... ـ ح٢ُِٗ ٝ ًلخى ػ٘خىح
! ٣ـذ إٔ ٣وٞى

 
 

أٍىص إٔ ٣َح٢ٗ كٔخّ ٝ أٗخ ... طٜ٘يص ك٢ حِٗػخؽ ٝ كظلض حُزخد ك٢ طٌَٓ
أٍىص إٔ أػزض ُٚ رؤ٢٘ٗ طلٔ٘ض ٝ ٛخٍص ه٤خىط٢ ؿ٤يس ... أهٞى ح٤ُٔخٍس

كخٍُٜٞس حُظ٢ ظِض ك٢ ٓو٤ِظٚ ػ٢٘ ٤ُٔض ... ك٢ حُلظَس ح٧ه٤َس
! ٓطٔج٘ش رخَُٔس

 
 

ِٝٛ٘خ ا٠ُ رخد ح٤ٌُِش ح١ٌُ ًخٕ ٓلظٞكخ ػ٠ِ َٜٓحػ٤ٚ ٫ٓظوزخٍ حُِحث٣َٖ 
ك٢ ٌٛح ح٤ُّٞ ح٤ُِٔٔ ٖٓ حُٔ٘ش ٝ ًخٗض حُـٔٞع طظٞحكي ٍُحكخص ٝ ٝكيحٗخ ٝ 



هلِص ٖٓ ح٤ُٔخٍس ... طظلَم ك٢ حُٔخكش ٝ ط٘يٓؾ ٓغ حُؼَٝٝ حُوخثٔش
كَأ٣ض ؿ٤َ رؼ٤ي ػ٢٘ ٍح٣ٝش طوق ٓغ ٝحُيطٜخ ٝ أهظٜخ حُٜـَٟ ٓ٘خٍ كِٞكض 
ُٜخ ٖٓ رؼ٤ي، ػْ حُظلظض ا٠ُ أ٢ٓ حُظ٢ ًخٗض ٫طِحٍ طلخٍٝ طؼي٣َ ٟٝؼ٤ش 

: هِض ٓٔظؼـِش . ح٤ُٔخٍس ك٢ ٟٝؼ٤ش حُٞهٞف
! ٓظلٞط٘خ حُؼَٝٝ... ـ ٤ٛخ ٣خ أ٢ٓ

 
 

: ٗظَص ا٢ُ ٝ ٢ٛ طزظْٔ 
! أ٫ ط٣َٖ إٔ حٌُٔخٕ ٤ٟن ٝ أ٢٘ٗ رخٌُخى حٓظطؼض ًٍٖ ح٤ُٔخٍس... ـ حٗظظ١َ

ػْ ٫ طوِو٢ ُٖ ٣لٞطي ٢ٗء، كخُؼَٝٝ طؼخى ػ٠ِ حٓظيحى ح٤ُّٞ ٝ ٣ٌٔ٘ي 
! ك٠ٍٞ ػَٟي ح٤ُِٔٔ أًؼَ ٖٓ َٓس إ ٗجض

 
 

كؤ١َٓ ٌٓ٘ٞف أٓخّ ٝحُيط٢ حُؼ٣ِِس حُظ٢ ك٠َص ٓؼ٢ ٓخروخ ... ١زؼخ
ػَٝٝ ٌٛح ح٤ُّٞ ك٢ حُٔ٘ٞحص حُٔخ٤ٟش، ٝ ُْ طَ ٢٘ٓ ٖٓ هزَ ٓؼَ ٛخطٚ 

!! حُِٜلش ٝ حُ٘ٞم ُل٠ٍٞ حُؼَٝٝ
: حهظَرض ٖٓ ٍح٣ٝش حُظ٢ حطٔؼض حرظٔخٓظٜخ ػ٘ي ٍإ٣ظ٢ ٝ ٢ٛ طْٜٔ 

ـ َٛ ِٝٛض ىح٤ُش؟ 
 
 

: ٛٔٔض ا٤ُٜخ ري١ٍٝ 
ًٔخ أ٢٘ٗ ُْ أٍٛخ ... ُْ ط٢ِٜ٘ ٜٓ٘خ ٍٓخُش ٌٛح حُٜزخف... ـ ُٔض أى١ٍ

! ٌٓ٘ أ٣خّ
 
 

: ِٓٔض ػ٠ِ ٝحُيس ٍح٣ٝش ػْ ٗظَص ا٠ُ أ٢ٓ ٝ هِض 
! طٔظؼخ رخُؼَٝٝ... ٝ ٗظًٌَٔخ ػ٠ِ ٍحكظٌٔخ... ـ ٓآهٌ ٍح٣ٝش ه٬٤ِ

 
 

: حرظٔٔض ٝحُيس ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
! حطًَخٗخ ػ٠ِ ٍحكظ٘خ كظ٠ ٗٔظٔظغ ر٤ٞٓ٘خ: ـ رَ ح٧كَٟ إٔ طو٢ُٞ 

 
 

ك٢ ك٤ٖ حهظَرض ٢٘ٓ . حكَٔ ٝؿ٢ٜ ه٬٤ِ ٝ ط٘خًٍ٘خ ح٠ُلي ك٢ َٓف
: ٓ٘خٍ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ ٍؿخء 



! ـ هٌح٢ٗ ٓؼٌٔخ
 
 

: َٜٗطٜخ ٍح٣ٝش ك٢ ٤ٟن 
ِٓ٘ظو٢ رؤٛيهخء ... حرو٢ ٓغ أ٢ٓ، كؤٗخ ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أٛظْ ري... ـ ٓ٘خٍ

! ًؼ٣َ٤ٖ ٝ ٤ٌٕٓٞ ٌِٗي ٠ٓلٌخ ر٤٘٘خ
 
 

: ٌُٖ ٓ٘خٍ طٌٔٔض رٌل٢ ك٢ ػ٘خى ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
... ٝ أػي رؤٕ ٫ أٟخ٣ؤٌخ ك٢ ٢ٗء... حطًَخ٢ٗ ٓؼٌٔخ... ـ أٍؿٞى َٓحّ

! أٍؿًٞٔخ... ٓؤظَ ٛخىثش ١ٞحٍ ح٤ُّٞ
 
 

: حرظٔٔض ٝ أٗخ أطزخىٍ ٓغ ٍح٣ٝش ٗظَس ٛخٓظش حُظ٢ ريص ٓظ٠خ٣وش 
ك٢ٜ ٝػيص رؤٕ طٌٕٞ كظخس ٛخىثش ٝ ... كِ٘ؤهٌٛخ ٓؼ٘خ ٣خ ٍح٣ٝش... ـ كٖٔ

! ػخهِش
 
 

: طٔظٔض ٓ٘خٍ ٓئًيس ٝ ٢ٛ ط٘ي ٍح٣ٝش ٖٓ ػٞرٜخ 
... ـ ٗؼْ، أػئًخ

 
 

: ُكَص ٍح٣ٝش ك٢ حٓظ٬ّٔ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
! أ٢ٓ َٗحًٔخ ٫كوخ... طؼخ٢ُ... أ١َٓ ا٠ُ هللا... ـ كٖٔ

 
 

هلِص ٓ٘خٍ ك٢ ٓؼخىس ٝ ٢ٛ طوق ر٤٘٘خ ٝ طٔٔي رٌق ٬ً ٓ٘خ ٝ طويٓ٘خ 
... ٗلٞ حُٔخكش ٓؼخ

 
 

ًخٕ هِز٢ ٣يم ر٘يس ٝ أٗخ أطِلض ك٢ أٍؿخء حُٔخكش ػ٢ِ٘ أُٔق ٝؿٜخ 
ٝؿٜخ ُْ أٍٙ ٌٓ٘ أٓزٞع ٠٠ٓ، ٝ ٢ٛ كظَس ًخك٤ش ٧ٗظخم ا٠ُ ... ٓؤُٞكخ

! ٍإ٣ظٚ ؿيح
 
 



: حٗظزٜض ػ٠ِ ٛٞص ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طوٍٞ ٓزظٔٔش 
ـ أ٫ طزخ٤ًٍٖ ٢ُ؟ 

 
 

: حُظلظض ا٤ُٜخ ك٢ حٓظـَحد ٝ أٗخ أهٍٞ 
ٝ ٌُٖ ػ٬ّ؟ ... ـ ٓزخٍى إ ٗخء هللا

 
 

: َٟرظ٢٘ ػ٠ِ ًظل٢ َٟرش هل٤لش ٝ ٌُٜ٘خ ٓٞؿؼش ٝ ٢ٛ طٜظق 
! ك٤ْ أٗض َٓكخٗش؟! ـ ٣خ ُوِش حٗظزخٛي ٣خ كظخس

 
 

: أٌٓٔض رٌلٜخ رَٔػش ٓٔظطِؼش، ػْ أ١ِوظٜخ ٝ أٗخ أطٜ٘ي ػْ ٛظلض 
ٌُٖ إ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خُي هخطْ، ! ظ٘٘ض أٗي هطزض ىٕٝ ػ٢ِٔ! ـ أكِػظ٢٘

كب٫ّ ط٣َي٣ٖ ٢٘ٓ إٔ أٗظزٚ؟ 
 
 

: ػويص ٍح٣ٝش ًٍحػ٤ٜخ أٓخّ ٛيٍٛخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
ك٢ ٓؼَ ٌٛح ح٤ُّٞ ٖٓ حُٔ٘ش ... ػٞى١ رٌحًَطي ٓ٘ش ًخِٓش... ـ ٣خ ٤ًًش
أ٫ ط٬كظ٤ٖ حُلَم؟ ... حُٔخ٤ٟش

 
 

ػويص كخؿز٢ ك٢ طلٌَ ٝ أٗخ أكخٍٝ إٔ أٓظَؿغ ٓخ كَٜ حُٔ٘ش حُٔخ٤ٟش، 
: ٢ٌُ٘٘ رؼي رَٛش ه٤َٜس ٛظلض ك٢ ٤ٟن 

! ـ َٛ ط٘ظظ٣َٖ ٢٘ٓ إٔ أطًٌَ ًَ طلخ٤َٛ ٌٛح ح٤ُّٞ حُٔ٘ش حُٔخ٤ٟش؟
! أكٜل٢ ٝ ٫ طـؼ٢ِ ٛز١َ ٣٘لي! كَحّ ػ٤ِي ٣خ ٍح٣ٝش

 
 

: طٜ٘يص ٍح٣ٝش ك٢ ٣ؤّ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
ـ ُْ أ١ِذ ٓ٘ي إٔ طظ١ًٌَ ًَ طلخ٤َٛ ح٤ُّٞ، رَ إٔ طظ١ًٌَ ٤ٗجخ 

! ٣و٢ٜ٘
 
 

ٝ ُٔخ ٫كظض أ٢٘ٗ ٫ أطويّ ك٢ حطـخٙ حُلَ حُٔطِٞد ؿٌرض ٓ٘خٍ ٖٓ 
: ًلٜخ ٝ ٟٝؼظٜخ أٓخ٢ٓ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ٓزظٔٔش 



! ا٤ُي ٌٛح حُظ٤ِٔق... ـ ٝ ح٥ٕ
 
 

: ططِؼض ا٤ُٜخ ك٢ حٓظـَحد 
!! ـ ط٤ِٔق؟؟ َٛ ٓ٘خٍ ط٤ِٔق؟

 
 

: ِٛص ٍأٜٓخ ػ٬ٓش ح٣٩ـخد كظٌِٔظ٢٘ حُل٤َس ٝ أهٌص أكٌَ رٜٞص ػخٍ 
! أَٓحٝ ح١٧لخٍ؟ َٛ ٌُُي ػ٬هش؟ ٝ ٢ٌُ٘٘ ٫ أكْٜ... ١لِش... ـ ٓ٘خٍ

ُٓـَص ٍح٣ٝش ك٢ ؿ٠ذ ٝ ٣ؤّ ٖٓ ك٢ٜٔ حُزط٢ء ػْ هخُض ٓظٔخٌُش 
: ٗلٜٔخ 

ـ َٛ ًخٗض ٓ٘خٍ ٓؼ٢ حُٔ٘ش حُٔخ٤ٟش؟ 
 
 

: كٌَص ُِلظش ػْ هِض ك٢ ٛيٝء 
! ـ ٫

 
 

: حرظٔٔض ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طوٍٞ ٓٞحِٛش 
َٛ ًخٕ ٓؼ٢ ٗوٚ آهَ؟ ! ريأص طٔظٞػز٤ٖ... ـ ؿ٤ي

 
 

ٍكؼض ػ٢٘٤ ا٠ُ حُٔٔخء ٝ أٗخ أكخٍٝ طو٤َ ٖٓ ًخٕ ٓؼ٘خ ك٢ ًحى ح٤ُّٞ، 
: ٌُٖ ٍح٣ٝش ُْ ط٢ِٜ٘ٔ رَ َٛهض ك٢ ٗلخى ٛزَ 

أ٫ ط٬كظ٤ٖ إٔ أ٢ٓ طؤط٢ ٓؼ٢ ا٠ُ ح٤ٌُِش َُِٔس ! ـ ٣خ ؿز٤ش
!!! ح٧ُٝــــــــــــــــــــ٠

 
 

حٍطٔٔض حرظٔخٓش رِٜخء ػ٠ِ ٗلظ٢ ٝ هي طًٌَص ... ٛل٤ق... ٗؼْ... آٙ
ٝحُيس ٍح٣ٝش ُْ طٜلزٜخ ٝ ! ٤ًق كخط٢٘ ح٧َٓ؟؟... ٌِٓ٘ش ٍح٣ٝش ٓغ ٝحُيطٜخ

! ٌُٖ ٝحُيطٜخ أريح... ٝحُيٛخ ًخٕ ٣َحكوٜخ أك٤خٗخ... ٫ َٓس ا٠ُ ح٤ٌُِش
 
 

: ػخٗوض ٍح٣ٝش رَٔػش ٝ أٗخ أٛظق 
اٗٚ ... ٝ أه٤َح طٜخُلض ٓغ أٓي! أُق ٓزَٝى... ـ ٓزخٍى ػ٤ِي ٣خ كز٤زظ٢



أهز٢٘٣َ رَٔػش ٤ًق كَٜ ٌٛح رٔؼَ ٛخطٚ حَُٔػش؟؟ ! ُظويّ ِٓلٞظ
 
 

حرظٔٔض ٍح٣ٝش ك٢ ٛيٝء ٝ هي حهظلض حُظ٤ٌَ٘س حُظ٢ ًخٗض ط٨ٔ ٝ ؿٜٜخ 
ٝ ٛٞ ٓخ ! حُٔٔخُْ ٌٓ٘ ُلظخص رٔزذ ؿ٤خد ًًخث٢ ك٢ حُلظَس حُٔخ٤ٟش

٣لَٜ ٓؼ٢ ك٤ٖ إًٔٞ ٓ٘ـُٞش حُزخٍ، ك٬ أٗظزٚ ا٠ُ ٓخ ٣يٍٝ ك٢ُٞ، ٓخ 
! ػيح ح٧َٓ ح١ٌُ ٣٘ـ٢ِ٘

 
 

ًخٕ ًُي ٌٓ٘ ػ٬ػش أ٣خّ كو٢، ك٤ٖ ؿخىٍط٘خ ... ـ كَٜ ًَ ٢ٗء رَٔػش
... ٍحه٤ش

 
 

حٗظزٜض ك٤ٜ٘خ ا٠ُ ٓ٘خٍ حُظ٢ ًخٗض طَكغ ٍأٜٓخ ا٠ُ ٍح٣ٝش ك٢ ك٠ٍٞ ٝ 
كخٗل٘ض ٗلٞٛخ ٝ أػطظٜخ هطؼش ٝ ٗوي٣ش ٝ ... طٔظٔغ ا٠ُ ٓخ طوُٞٚ رخٛظٔخّ

: ٢ٛ طوٍٞ 
... حًٛز٢ ٝ حٗظ١َ ٢ُ ػِزش ػ٤َٜ... ـ ٓ٘خٍ

 
 

ريح ػ٠ِ ... ػْ أٗخٍص ا٢ُ حَُٔ٘د ػ٠ِ رؼي ه٤ٖٔٔ ٓظَح ٖٓ ٓٞهل٘خ
ٌُٜ٘خ ... ٓ٘خٍ ح٫ٓظ٤خء ٝ حُظؤكق، ٝ ًؤٜٗخ ط٣َي ح٫ٓظٔخع ا٠ُ رخه٢ حُوٜش

حرظٔٔض ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ ... أهٌص حُ٘وٞى ٖٓ ٣ي أهظٜخ ٝ حٗطِوض ك٢ هلش
: طٞحَٛ كي٣ؼٜخ 

ٌُٖ ٣ّٞ ... ـ هِض ُي إٔ ٝؿٞى ٍحه٤ش هلق ًؼ٤َح ٖٓ أؿٞحء حُز٤ض حُٔظٞطَس
ٓلَٛخ، أكٔٔض رـ٤ّٞ حُلِٕ ػخىص طظِِ٘خ، ٝ ػخىص أ٢ٓ ا٠ُ ٓخُق 

٢ٌُ٘٘ ك٤ٜ٘خ ً٘ض هي هٍَص إٔ ٌٛح ! ػٜيٛخ ٖٓ حُؼٜز٤ش ٝ ٗلخى حُٜزَ
... حُلخٍ ٫ ٣ـذ إٔ ٣ٔظَٔ، ٝ ُْ أٍٝ رؤٕ طظٞحَٛ حُظؼخٓش أًؼَ

 
 

: هِض ٓ٘ـؼش 
ٝ ٓخًح كؼِض؟ ... ـ ٛخحححح

 
 

: حطٔؼض حرظٔخٓش ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ رَحءس 
ًخٗض أ٢ٓ طـِْ ك٢ ؿَكظٜخ ٝك٤يس ... ُْ أكؼَ ٤ٗجخ ًح رخٍ... ـ طٜيه٤ٖ



ٝ ُْ ... ىهِض ػ٤ِٜخ كلٞؿجض ٝ ٓؤُظ٢٘ ػٔخ أ٣ٍي... ٝ هي ريح ػ٤ِٜخ ح٤٠ُن
أكْ ر٘ل٢ٔ ا٫ ٝ هي حٍط٤ٔض ك٢ أك٠خٜٗخ ٝ أٗخ أػيٛخ رؤ٢٘ٗ ٓؤػٞٝ 

... ػٜ٘خ ؿ٤خد ٍحه٤ش، ٝ أ٢٘ٗ أٗخ أ٠٣خ حر٘ظٜخ حُظ٢ ٣ٌٜٔ٘خ ح٫ػظٔخى ػ٤ِٜخ
أكٔٔض ريٛ٘ظٜخ ك٢ حُزيح٣ش، ٌُٜ٘خ َٓػخٕ ٓخ ٟٔظ٢٘ ا٤ُٜخ، ٝ ر٤ٌ٘خ 

! ػْ ًخٗض ريح٣ش ؿي٣يس... ٍٝكخ ٖٓ حُِٖٓ
 
 

ُْ طٌٖ حٌُِٔ٘ش طلظخؽ ٟٓٞ ... ػخٗوض ٍح٣ٝش ٖٓ ؿي٣ي ك٢ ٓؼخىس رخُـش
ًخٗض ٓ٘خٍ هي ػخىص طلَٔ ػِزش ... هطٞس ا٣ـخر٤ش ٝحكيس ٖٓ ٬ً حُطَك٤ٖ
ٍرظض ٍح٣ٝش ػ٠ِ ٍأٜٓخ ك٢ ك٘خٕ ... حُؼ٤َٜ ٝ ؿَص ا٠ُ أهظٜخ طٔيٛخ ا٤ُٜخ

: ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
... حَٗر٢ رخُٜ٘خء ٝ حُ٘لخء... ـ اٜٗخ ُي ٣خ كز٤زظ٢

 
 

ُْ طٜيم ٓ٘خٍ ػ٤٘٤ٜخ ُِٞٛش، ٌُٜ٘خ َٓػخٕ ٓخ حٓظؼخىص حُؼِزش ك٢ 
ٍَٓٝ ٝ أهٌص ط٢٘ٔ ك٢ ر٢ء هِل٘خ ًؤٜٗخ طو٠٘ إٔ ططِذ اكيحٗخ 

! ٓ٘خًٍظٜخ
 
 

أٓخ أٗخ كوي ًخٗض ػ٤٘خ١ ٫ طظٞهلخٕ ػٖ حُيٍٝحٕ ك٢ أٍؿخء حُٔؼَٝ، ٝ ٫ 
ٝ هي ريح ٢ُ أٗ٘خ ؿز٘خ حُٔخكش ًِٜخ ٝ ُْ طوغ ... طٔظوَحٕ ػ٠ِ ٢ٗء

... ػ٤٘خ١ ػ٠ِ حُ٘وٚ حُٔلوٞى
٫كظض ٍح٣ٝش َٗٝى١ ٝ هِو٢، ٝ ًخٗض ٢ٛ ح٧هَٟ ط٘خ٢ًٍ٘ رلؼ٢ ك٢ 

ٝ ُٔخ ريح ُٜخ أٗٚ ٫ كخثيس ٖٓ ٓٞحِٛش حُزلغ، ٗظَص ا٢ُ ٝ ٢ٛ ... ٛٔض
: طوٍٞ 

ـ َٛ حطِٜض ريح٤ُش؟ 
 
 

... ـ ٓؤطَٜ رٜخ كٍٞح
 
 

ؿخء٢ٗ ٛٞطٜخ رؼي . ط٘خُٝض ٛخطل٢ حُـٞحٍ ٝ ١ِزض ٍهْ ىح٤ُش ك٢ َٓػش
: ػخؿِظٜخ ك٢ هِن . ر٠غ ٍٗخص ٝ ك٤ٚ ٗزَس ٖٓ حُلِٕ ُْ طوق ػ٢ِ

! أ٣ٖ أٗض؟ أرلغ ػ٘ي ٌٓ٘ ٜٗق ٓخػش... ـ ىح٤ُش
 



 
: ٍىص ىح٤ُش ك٢ ٛيٝء 

... ـ ك٢ حُز٤ض
 
 

: حطٔؼض ػ٤٘خ١ ىٛ٘ش 
ـ ك٢ حُز٤ض؟ ٝ ٓخًح طلؼ٤ِٖ ك٢ حُز٤ض؟ أ٫ طؤط٤ٖ ا٠ُ حُٔؼَٝ؟ 

 
 

: أؿخرض . ً٘ض أ٣ٍي إٔ أٓؤُٜخ ػٖ ٌٓخٕ كٔخّ، ٢ٌُ٘٘ ط٣َؼض
... ـ ٫ أ٣ٍي

 
 

: حُىحىص ٢ًٌٞٗ ٝ ٓوخٝك٢ كٜظلض ك٢ ُٜلش 
َٛ كَٜ ٢ٗء ك٢ حُز٤ض؟ ... ـ ىح٤ُش

 
 

: طَىىص ىح٤ُش ُِلظخص ػْ هخُض 
... ـ كٔخّ ُٖ ٣ؤط٢ ا٠ُ حُٔؼَٝ

 
 

ـ ُٔخًح؟ ٝ ٓخًح ػٖ ط٤ٜٔٔٚ؟ 
 
 

ٝ كٔخّ ك٢ كخُش ٤ٓجش ٌٓ٘ حُزخٍكش، أؿِن ػ٠ِ ... ـ حُظ٤ْٜٔ طلطْ
ٗلٔٚ حُـَكش ٝ ٫ ٣ٌِْ أكيح 

 
 

: ػويص حُيٛ٘ش ُٔخ٢ٗ 
ـ طلطْ؟ ٤ًق؟ ٓخ ح١ٌُ كَٜ؟ 

 
 

: أكٔٔض رظٞطَ ىح٤ُش ٖٓ حُطَف ح٥هَ ٖٓ حُو٢، ٌُٜ٘خ ٛٔٔض 
... ٣ـذ إٔ أًٛذ ح٥ٕ... ـ أكخىػي ٫كوخ َٓحّ

 



 
ٝ رٔـخىٍس ... أؿِوض حُو٢ ٝ هي أكٔٔض كـؤس رَؿزش ِٓلش ك٢ حُزٌخء

: ٗظَص ا٢ُ ٍح٣ٝش ك٢ حٓظلٔخٍ ... حُٔؼَٝ هزَ ًَ ٢ٗء
ـ َٛ أٗض ػ٠ِ ٓخ ٣َحّ؟ ٓخًح هخُض ُي ىح٤ُش؟ 

 
 

: ٢ٌُ٘٘ ُْ أؿذ ٟٓٞ رؼزخٍس ٝحكيس 
! أ٣ٍي إٔ أًٛذ ٖٓ ٛ٘خ... ـ ٍح٣ٝش
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... ؿِٔض ك٢ ؿَكظ٢ ٝ هي رِؾ ٢٘ٓ حُوِن ٓزِـٚ ٝ أٗخ أٗظظَ حطٜخٍ ىح٤ُش
٢ٌُ٘٘ ً٘ض هِوش، ... ٝػيط٢٘ رؤٕ طلَٔ ٢ُ ًَ ٓخ كَٜ حُزخٍكش

اكٔخ٢ٓ ٣وز٢َٗ رؤٕ حُوٜش ٤ُٔض ٓـَى ط٤ْٜٔ طلطْ، رَ إٔ حُلٌخ٣ش 
! أًزَ رٌؼ٤َ

 
ً٘ض أ١خُغ ٛخطل٢ ك٢ حٗظظخٍ ٝ َِٓ ك٤ٖ ٓٔؼض ىهخص ػ٠ِ رخد 

كظلض حُزخد ك٢ ٤ٟن، ٝ ُِٔلخؿؤس ًخٕ ٝؿٚ ىح٤ُش ٣طَ ٖٓ ... ؿَكظ٢
ًخٗض ػ٬ٓخص . ػخٗوظٜخ ٝ أهٌطٜخ ٖٓ ٣يٛخ ُ٘ـِْ ػ٠ِ ح٣ََُٔ! حُلظلش

: رخىٍطٜخ ك٢ ُٜلش ... حُلِٕ ٝ حُوِن ؿ٤ِش ػ٠ِ ٝؿٚ ىح٤ُش ٢ٛ ح٧هَٟ
! َٛ كَٜ ٢ٗء ٓغ كٔخّ؟ ٤ًق طلطْ حُظ٤ْٜٔ؟... ـ أهز٢٘٣َ ىح٤ُش

 
: حرظٔٔض ك٢ كِٕ ٝ ٢ٛ طْٜٔ 

! كٔخّ كطٔٚ ر٘لٔٚ... ـ ُٖ طٜيه٢ إ هِض ُي إٔ
 

: حطٔؼض ػ٤٘خ١ ىٛ٘ش ٝ هِض ك٢ ؿ٤َ طٜي٣ن 
ـ ٤ًق ٝ ُٔخًح؟؟ أُْ ٣و٢٠ أ٣خٓخ ٣ٞ١ِش ك٢ ٛ٘ؼٚ؟ كِْ كؼَ ًُي؟ ٓخ 

حٌُِٔ٘ش ٣خ ىح٤ُش؟؟ 
 

: طٜ٘يص ىح٤ُش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
! كؤكَؽ ؿخّ ؿ٠زٚ ػ٠ِ حُظ٤ْٜٔ... ـ ًخٕ ك٢ كخُش ٗل٤ٔش ٤ٓجش



 
: ٜٗوض ك٢ حٍط٤خع 

ـ ه٢ُٞ ٓخ رٚ؟ ٓخ رٜخ كخُظٚ حُ٘ل٤ٔش؟ 
 

: ُٞكض ىح٤ُش رٌلٜخ ك٢ ٤ٟن 
كوَؽ كٔخّ ٖٓ ػ٘يٙ ... ـ ط٘خؿَ ٓغ أر٢ ٝ ًخٗض ر٤ٜ٘ٔخ ٓ٘خىس ٤ٓ٬ًش

ٝ ًخٕ ُظ٤ْٜٔ ٛٞ أٍٝ ٓخ ٝهؼض ػ٤ِٚ ػ٤٘خٙ كوٌكٚ ا٠ُ ... ٝ أػٜخرٚ ٓظؼزش
! حُلخث٢ ك٢ ػ٘ق

 
طلْٔ طلَٜ ُٚ : ريص ػ٠ِ ٬ٓٓل٢ ػ٬ٓخص حُل٤َس ٝ ح٫ٓظـَحد 

٫ أٛيم , كٜٞ ٗخد ٛخىة ٝ ٤ٍٖٛ! ٓ٘خىس ٤ٓ٬ًش ٓغ ٝحُيٙ؟؟ ٫ أٛيم
!! أٗٚ ٣ظ٘خؿَ ٓغ أ١ ًخٕ، ك٬٠ ػٖ ٝحُيٙ

 
ٓخ ح١ٌُ ؿؼَ ... ًخٗض ٗظَحط٢ طلغ ىح٤ُش ػ٠ِ حُٔٞحِٛش ٝ حُظ٤ٟٞق

كٔخّ ٣٘لؼَ ا٠ُ طِي حُيٍؿش؟ ٌُٖ ىح٤ُش ُزؼض ٓطَهش ٝ هي ريح حُظَىى 
... ك٢ ػ٤٘٤ٜخ

 
!! ٓخ ح١ٌُ كَٜ رخ٠ُز٢؟... ـ ىح٤ُش ط٢ٌِٔ

 
: ٝ رٜٞص ًخُْٜٔ ٗطوض ىح٤ُش 

... ـ كٔخّ كخطق ٝحُي١ ٖٓ ؿي٣ي روٜٞٙ ٟٓٞٞػٌٔخ
 

حٗظي ٝؿ٤ذ هِز٢ ٝ أٗخ أٜٗض ا٤ُٜخ ك٢ حٛظٔخّ 
ـ ًخٕ ٣َ٣ي إٔ ٣ظويّ رٜلش ٤ٍٔٓش ٓزخَٗس رؼي ح٫ٗظٜخء ٖٓ حٓظلخٗخص آهَ 

ٝ هي أٍحى إٔ ٠٣غ أر٢ ك٢ ح١٩خٍ كظ٠ ٫ ٣ؼخٍٟٚ ك٢ حُِلظخص ... حُٔ٘ش
! ٌُٖ ٓخ كَٜ ٛٞ إٔ حُٔؼخٍٟش ًخٗض ٌٓ٘ حُزيح٣ش... ح٧ه٤َس

 
... ً٘ض أٗؼَ رخُو٤زش، ٝ أٗخ أطخرغ ٬ًٜٓخ ك٢ ٝؿّٞ

 
ٝ ًٔخ طؼ٤ِٖٔ كبٕ أر٢ ًخٕ ... ـ أر٢ ٣ؼظوي رؤٕ كٔخّ ٫ ٣ِحٍ ٛـ٤َح رؼي

ٝ أر٢ ُْ ٣ٌٖ ... ٓٔخكَح ك٤ٖ حُظو٠ كٔخّ رٞحُيى ك٢ حَُٔس حُٔخ٤ٟش
ٓئ٣يح ٬ٍُطزخ١ حُل١ٍٞ، ٝ إ ًخٕ حٓظلٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٝحُيى ػ٠ِ ػِْ 

رٞؿٞى ػ٬هش ٓخ ر٤ٌ٘ٔخ كظ٠ ٫ ٣ؼظوي ٝحُيحى رؤٗٚ ٣ِٜٞ، ٝ ًخٕ ٍَٓٔٝح ٖٓ 
ٌُ٘ٚ ك٢ ٗلْ حُٞهض ُْ ٣ٌٖ ٓٞحكوخ ػ٠ِ حٍطزخ١ ٢ٍٔٓ ... ؿي٣ش كٔخّ

!! رٜخطٚ حَُٔػش، أٝ رخ٧كَٟ ك٢ ٛخطٚ حُٖٔ



 
: ػخؿِظٜخ ك٢ ىٛ٘ش 

كِْ !! ـ ٝ ٌُ٘ٚ ًخٕ ٓٞحكوخ ػ٠ِ حٍطزخ١ي ر٤ُٞي ٝ أٗض ك٢ ٛخطٚ حُٖٔ
٣ؼخٍٝ حٍطزخ٢١ رلٔخّ؟؟ 

 
: طٜ٘يص ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

كٜٞ ًخٕ ... ـ رخُ٘ٔزش ا٠ُ ٝحُي١ ٟٝؼ٤ش حُز٘ض ٓوظِلش ػٖ ٟٝؼ٤ش حُُٞي
ٓٞحكوخ ػ٠ِ ٤ُٝي ٧ٗٚ ٣َحٙ ٗخٟـخ ٝ ػخه٬ ٝ ًح طـَرش ؿ٤٘ش ك٢ حُل٤خس 

ُظـَرٚ ٝ ٓلَٙ حُٔظٞحَٛ ػْ ػِٔٚ ٝ حٓظو٤ُ٬ظٚ حُٔخى٣ش ٝ حُٔؼ٣ٞ٘ش ٖٓ 
ُْ ٣ظْ ىٍحٓظٚ رؼي، ٝ أٓخٓٚ ... أٓخ كٔخّ كٜٞ ٣َحٙ ه٤َِ حُظـخٍد... ػخثِظٚ

ٌُُي كٜٞ ... ٣َ١ن ٣ٞ١َ كظ٠ ٢ٜ٘٣ طوٜٜٚ ٝ ٣َ٘ع ك٢ حُؼَٔ حُلؼ٢ِ
ٝ هي ٣ٌٕٞ ٓززخ ك٢ طؼط٤َ ٤َٓ ... ٣َٟ إٔ ح٫ٍطزخ١ ح٥ٕ ٓٔظؼـَ ؿيح

! ىٍحٓظٚ
 

ـ طؼط٤َ ٤َٓ ىٍحٓظٚ؟؟ 
 

: حرظٔٔض ىح٤ُش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
أٗض طؼ٤ِٖٔ إٔ حُٔوطٞر٤ٖ ٣٘٘ـ٬ٕ ًؼ٤َح رخٌُٔخُٔخص ٝ حُِوخءحص ... ـ ٗؼْ

ٝ أر٢ ٣َٟ إٔ ًَ طِي حُظلخ٤َٛ ... ٝ حُظَط٤زخص ٝ حُ٘وخٗخص ٝ ٓخ ا٤ُٜخ
ٝ ٛٞ ٠٣غ ًَ أِٓٚ ك٢ طلٞم ... حُـي٣يس ٓظَري ٓٔخٍ كٔخّ حُيٍح٢ٓ

إٔ ... أٝ أ١ ٗوٚ ًخٕ... ٝ ٫ ٣َ٣ي ١٧ ٢ٗء ًخٕ... كٔخّ ٝ ط٤ِٔٙ
!! ٣لٔي ػ٤ِٚ ًُي

 
٤ًق ٣ٌٖٔ إٔ ٣لٌَ رؤ٢٘ٗ هي إًٔٞ ٓززخ ك٢ ... ً٘ض أكْ ر٤٠ن ٗي٣ي

طؼط٤َ كٔخّ ػٖ ىٍحٓظٚ ٝ طَحؿغ ٗظخثـٚ؟؟ كوي ًخٗض ػ٬هظ٢ رلٔخّ 
٢٘ٗ٧ أ٣ٍيٙ إٔ ٣ٌٕٞ كوٍٞح ... ك٢ حُلظَس ح٧ه٤َس كخكِح ُِؼَٔ ٝ ح٫ؿظٜخى

ر٢ ٝ أ٣ٍي إٔ أىهَ حُٔؼخىس ػ٠ِ هِزٚ ك٤ٖ ٣ؼِْ رؤ٢٘ٗ ط٤ِٔص ك٢ 
... ٣٘وَ ا٢ُ أهزخٍ ىٍحٓظٚ ك٢ كٔخّ... ٝ ٛٞ أ٠٣خ ًخٕ ًٌُي... ىٍحٓظ٢

رَ إٔ ط٘ٞهٚ ٫ٗظٜخء حُٔ٘ش حُيٍح٤ٓش ًخٕ ًز٤َح، ٧ٕ ٝحُي١ حٗظ١َ ػ٤ِٚ 
ك٤ٌق ! إٔ ٢ٜ٘٣ حُيٍحٓش حُ٘ظ٣َش هزَ إٔ ٣ظليػخ ك٢ أَٓ حُوطزش ح٤َُٔٓش

!! طٌٕٞ ػ٬هظ٘خ ػخَٓ طؼط٤َ؟
 

ٍرظض ىح٤ُش ػ٠ِ ًل٢ ك٢ ٓٞحٓخس ٝ ًؤٜٗخ أكٔض رٔخ ٣وظِؾ ك٢ ٛي١ٍ 
: ٖٓ ٓ٘خػَ، ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

ٝ ... ٫ُحٍ ٛ٘خُي رؼٞ حُٞهض ٫ٗظٜخء حُٔ٘ش حُيٍح٤ٓش... ـ ٢ٗٞٛ ػ٤ِي



ٌُح ... أػِْ إٔ كٔخّ ُٖ ٤٣ؤّ ٝ ٤ٓلخٍٝ حُظليع ا٠ُ ٝحُي١ ٖٓ ؿي٣ي
... ٫ طوِو٢

 
كظ٠ أٗٚ ٤ٟغ طؼزٚ ك٢ اٗـخُ ... ٤ٌٖٔٓ كٔخّ... طٜ٘يص ك٢ أ٠ٓ

: طٔظٔض أه٤َح ك٢ هِن ... ٝ ٤ٟغ كَكظٚ رٌٜح ح٤ُّٞ ح٤ُِٔٔ... حُظ٤ْٜٔ
ـ ٝ ٤ًق كخٍ كٔخّ ح٥ٕ؟ 

 
ٝ ٫ ٣ظليع ا٠ُ أر٢ ٌٓ٘ ... ٣َٜم ٧طلٚ ح٧ٓزخد... ـ أػٜخرٚ ٓ٘يٝىس

... حُزخٍكش
 
 

... حَٜٗكض ىح٤ُش، كٔخٍػض رخ٫طٜخٍ رَح٣ٝش ٧هزَٛخ رٔخ كَٜ ٓؼ٢
حُٞهض ٫ ٣ِحٍ ٓزٌَح ػ٠ِ حُلي٣غ ك٢ ... ٫ ط٘ـ٢ِ رخُي ًؼ٤َح... ـ َٓحّ

... ٝ إ ٗخء هللا ٤ِ٤ٖٓ هِذ ٝحُي كٔخّ ٝ ٣ٞحكن... ٌٛح حُٟٔٞٞع
 

: طٜ٘يص َُِٔس ح٧ُق ك٢ ٌٛح ح٤ُّٞ ٝ إٔ أْٛٔ 
... ٝ ٢ٌُ٘٘ هِوش ػ٠ِ كٔخّ... ـ أٍؿٞ ًُي ٖٓ ًَ هِز٢

 
: ٛٔٔض ٍح٣ٝش ك٢ هزغ 

! حُٔ٘خًٍش حُٞؿيح٤ٗش... ـ ١زؼخ
 

: ٛظلض ك٢ ٤ٟن 
أهخف إٔ طٜظِ ٓؼ٣ٞ٘خطٚ ٝ ٫ ٣ًَِ ًٔخ ٣٘زـ٢ ػ٠ِ ! ـ ٍح٣ٝش ُٔض أِٓف

! حٓظلخٗخص آهَ حُٔ٘ش
 

: هخُض ٍح٣ٝش ٓطٔج٘ش 
ُٖ ٣يع ٓؼَ ٛخطٚ ... كٔخّ ػخهَ ٝ ٝحع طٔخٓخ... ـ ٫ طو٢٘ ٤ٗجخ

ًٔخ إٔ طَحؿغ ٗظخثـٚ ٓظٌٕٞ ... حُظلخ٤َٛ طئػَ ػ٠ِ َٓىٝىٙ حُيٍح٢ٓ
ٝ ٤ٓظٜٔٚ رؤٕ حٗ٘ـَ رخُظل٤ٌَ ك٢ ح٫ٍطزخ١ ٝ ُْ ... كـش ٟيٙ أٓخّ ٝحُيٙ

ٝ كٔخّ أ٠ًً ٖٓ إٔ ٣ظَى ُٞحُيٙ ٓـخ٫ ٫طٜخٓٚ ٖٓ ... ٣ؼ٢ ىٍحٓظٚ كوٜخ
... ؿي٣ي

 
: طٜ٘يص ٖٓ ؿي٣ي 

! ٢ٌُ٘٘ ٫ أطلَٔ إٔ طلَٜ ُٚ ٓ٘خًَ ٓغ ٝحُيٙ رٔزز٢... ـ ٓؼي كن
 



٧ٕ كٔخّ ١َف ك٢ ... كٌَ ٓخ كَٜ ٤ُْ رٔززي... ـ ٫ ط٢ِٓٞ ٗلٔي
ٝ ٫ ط٢ٔ٘ أٗٚ ٛٞ حُطَف حُلخػَ، أ١ أٗٚ ٖٓ ... حُٟٔٞٞع ٓؼِي طٔخٓخ

٣ؼ٢٘ أٗي ُْ طلؼ٢ِ ٤ٗجخ ٝ ُْ ... كخطلي ٝ طويّ ا٤ُي ٝ ١ِذ ُوخء ٝحُيى
... طيكؼ٤ٚ ا٠ُ حُظ٣َٔغ رخ٫ٍطزخ١

 
: هخ١ؼظٜخ ك٢ ٤ٟن 

ـ ٝ َٛ ط٣َ٘ٚ أهطؤ ك٤ٖ أٍحى إٔ ٣ٌٕٞ ًَ ٢ٗء ر٤٘٘خ ٝحٟلخ ٝ ػ٠ِ ر٤٘ش؟؟ 
 

ٝ ٌُٖ، ٍرٔخ ًخٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣ظليع ا٠ُ ٝحُيٙ ٖٓ ... ُْ أهٜي ًُي... ـ ٫ أريح
ٝ ٌُٖ ح٤ٌُٖٔٔ، ! حُزيح٣ش، كظ٠ ٫ ٣ٜطيّ رٔؼخٍٟظٚ ك٢ َٓكِش ٫كوش

كِْ ٣ظَىى ُلظش ٝحكيس ٝ ُْ ٣٘ظظَ ! ًخٕ هخثلخ ٖٓ إٔ ط٤٠ؼ٢ ٖٓ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ
! ٓ٘خٍٝس أكي

 
حكَٔ ٝؿ٢ٜ هـ٬ ٝ ُْ أٗطن رٌِٔش، كخٗلـَص ىح٤ُش ٟخكٌش ٝ ٢ٛ 

: طظو٤َ حٌَُ٘ ح١ٌُ آٍ ا٤ُٚ ٝؿ٢ٜ ػْ هخُض 
ٓخ ٍأ٣ي ك٢ ِٗٛش ... أٗض ك٢ كخؿش ا٠ُ طـ٤٤َ حُـٞ... ـ َٓحّ كز٤زظ٢

! ٛـ٤َس، رؼي إٔ ٤ٟؼض ػ٤ِ٘خ ٓظؼش حُلَؿش ػ٠ِ حُٔؼَٝ
 

حرظٔٔض ك٢ كَؽ ٝ أٗخ أًًَ كخُش ٍح٣ٝش حُظ٢ طًَض أٜٓخ ٝ أهظٜخ حُٜـَٟ 
ٝ ر٤٘ٔخ ... ٓ٘خٍ ك٢ ح٤ٌُِش ٝ أِٝٛظ٢٘ ا٠ُ حٍُِٔ٘ رؼي إٔ حٓظزي ر٢ حُوِن

ُْ طيّ كَؿظٜخ ػ٠ِ . ً٘ض ك٢ حٗظظخٍ حطٜخٍ ىح٤ُش، ػخىص أ٢ٓ ا٠ُ حٍُِٔ٘
ٌُٖ ٓ٘خٍ ًخٗض ... حُٔؼَٝ ٬٣ٞ١، ك٢ٜ ًخٗض ًحٛزش رخ٧ٓخّ ٫ٛطلخر٢

ط٣َي حٌُٔٞع أًؼَ، كزو٤ض ٓؼٜخ ًَ ٖٓ أ٢ٓ ٝ ٝحُيس ٍح٣ٝش ُِظظ٤ِٔخ 
رخ٧كخى٣غ ك٢ حٗظظخٍ إٔ طَٔ ٓ٘خٍ ٖٓ حُٔؼَٝ ح١ٌُ ُْ طٌٖ طؼ٢ ٤ٗجخ 

! ٓٔخ ٣يٍٝ ك٤ٚ، ػيح ح٧ٌٗخٍ ٝ ح٧ُٞحٕ رطز٤ؼش حُلخٍ
 
 

ط٤٘ٔ٘خ ٣ٞٓش ػزَ حُ٘ٞحٍع ك٢ ًَِٓ حُٔي٣٘ش ٝ ٗلٖ ٗـٍٞ رؤرٜخٍٗخ كٍٞ 
ػْ ط٘خُٝ٘خ ًؤ٢ٓ ػ٤َٜ ك٢ أكي حُٔطخػْ حُٜـ٤َس، ٝ ... ٝحؿٜخص حُٔل٬ص

! ٌُٖ ٍح٣ٝش أَٛص ػ٠ِ حٛطلخر٢ ا٠ُ ُِٜٓ٘خ... هلِ٘خ ٍحؿؼظ٤ٖ
... كؤ١ؼظٜخ ػ٠ِ ٠ٓٞ

 
كلخٗض ٢٘ٓ حُظلخطش ا٠ُ حٍُِٔ٘ حُو٣َذ ح١ٌُ ... ِٝٛ٘خ ا٠ُ ٍِٓ٘ ٍح٣ٝش

ٝ ُِٞٛش، ٤ٛت ا٢ُ ... ٍأ٣ض ٤َٜٓ ٝحهلش ػ٘يٙ ٌٓ٘ أًؼَ ٖٓ أٓزٞػ٤ٖ
! رؤ٢٘ٗ أُٔق ه٤خ٫ ٬٣ٞ١ ٣وق هِق ٓظخٍس حُ٘خكٌس حُٔطِش ػ٠ِ حُ٘خٍع



طٔخٍػض ىهخص هِز٢، ٝ طزؼض ٍح٣ٝش ا٠ُ حُيحهَ ٝ أٗخ أٗؼَ رخ٫ٍطزخى ٝ 
... حُظٞطَ

 
ٝ ٓخ إ ىهِ٘خ ا٠ُ ؿَكش ٍح٣ٝش ٝ أؿِو٘خ هِل٘خ حُزخد، كظ٠ كظق ٖٓ ؿي٣ي 

روٞس ك٢ كًَش ٓلخؿجش، حٓظيٍٗخ ك٢ ىٛ٘ش كطخُؼ٘خ ٝؿٚ ٓ٘خٍ حُز١َء ٝ 
: ٢ٛ طِٜغ ٖٓ ح٫ٗلؼخٍ ٝ ٛظلض ر٤ٖ أٗلخٜٓخ حُٔظ٬كوش 

! ـ حُؼ٣َْ ٛ٘خ
 

طزخىُض ٝ ٍح٣ٝش ٗظَحص ٛخٓظش ٝ هي ريح ػ٤ِ٘خ ػيّ ح٫ٓظ٤ؼخد، كوي ٍَٓٗخ 
: كظخرؼض ٓ٘خٍ ك٢ كٔخّ ... ػ٠ِ هخػش حُـِّٞ ٝ ُْ ٣ٌٖ ٛ٘خُي أكي

ـ ُوي َٝٛ ٌٓ٘ أًؼَ ٖٓ ٓخػش ٝ ٛٞ ٣ـِْ ا٠ُ ٝحُي١ ك٢ حُلي٣وش 
! حُوِل٤ش

 
!! ١خٍم؟ َٛ ٣ٌٕٞ كؼِٜخ ٝ ػخى ٖٓ ؿي٣ي؟... طِحكٔض ح٧كٌخٍ ك٢ ٍأ٢ٓ

أّ إٔ ؿخى ُْ ٤٣ؤّ رؼي؟؟ أّ طَحٙ ػ٣َٔخ ؿي٣يح ٫ ػ٢ِٔ ٢ُ رٚ؟؟ 
 

ٝ هزَ إٔ طظلٍٞ ح٧كٌخٍ ا٠ُ ًِٔخص، ًخٗض ٓ٘خٍ هي حهظلض ك٢ َٓػش 
 ...ٓؼِٔخ ظَٜص
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ٝأهظَرض ُلظخص حُٜ٘خ٣ٚ 

 
ًخٕ حُليع أًزَ ٖٓ إٔ ٣ٌٔض ػ٘ٚ أٝ ٣َٔ َٓ حٌَُحّ 

ٝ ٍح٣ٝش ىػظ٘خ ا٠ُ ٓطؼْ ك٢ ٢ٓٝ حُٔي٣٘ش كظ٠ ... ًخٕ ٣ـذ إٔ ٗلظلَ
ٝ ! ٗلظلَ ٓؼخ، ٝ ٗ٘خًٍٜخ كَكظٜخ رٌٜح ح٤ُّٞ ح٤ُِٔٔ ح١ٌُ ُْ ٗظ٘ٚ ٤ٓؤط٢

... ٠٣ؼ٘خ ىحثٔخ ك٢ ٓٞحهق ٫ ٗظٞهؼٜخ... ٌُٜ٘خ ُؼزش حُويٍ
 

ٛٔٔض ىح٤ُش ك٢ ٓؼخىس ٝ ٢ٛ ططخُغ هخثٔش ح١٧ؼٔش حُٟٔٞٞػش ػ٠ِ 
: حُطخُٝش 

! ـ أٗزٜي ا٠ُ أ٢٘ٗ ٓآًَ ح٤ُّٞ ًٔخ ُْ آًَ ٖٓ هزَ
 

: ٟلٌ٘خ ك٢ َٓف ٝ أؿخرض ٍح٣ٝش ك٢ ٫ٓزخ٫س 
... رخُٜ٘خء ٝ حُ٘لخء... ـ ٫ ػ٤ِي ٣خ ػ٣ِِط٢

 
: ػْ أٟخكض ٓظظخَٛس رخُوِن 

ـ ٢ٌُ٘٘ أهخف إٔ ٣ِىحى ُٝٗي رٜلش ِٓلٞظش ٝ طو١َٔ حُٔـٜٞىحص حُـزخٍس 
حُظ٢ رٌُظٜخ ١ٞحٍ حٍُٜ٘ٞ حُط٣ٞــــــــــِش حُٔخ٤ٟش، ُِللخظ ػ٠ِ ٍٗخهظي 

... ٝ ؿٔخٍ هخٓظي
 

: كيؿظٜخ ىح٤ُش ر٘ظَس ػخرظش ػ٤٘يس 
... ٌُٖ ًُي ُٖ ٣ٔ٘ؼ٢٘ ٖٓ ١ِذ ًَ ٓخ أٗظ٤ٜٚ... ـ ه٢ُٞ ٓخ ٣لِٞ ُي

٧ٗي أهل٤ض ... ًٔخ أٗي ٓظيكؼ٤ٖ حُؼٖٔ ؿخ٤ُخ... ١خُٔخ أٗٚ ػ٠ِ كٔخري
! ػ٢٘ ًَ ٛخطٚ حُوٜٚ ٝ حُٔـخَٓحص ًَ ٌٛٙ حُٔيس

 
: ػْ هَٛظ٢٘ ك٢ ًٍحػ٢ ك٢ كيس ٝ ٢ٛ طٜظق 

! ٝ طظآَٓحٕ ٖٓ ٍٝحث٢... طول٤ٖ ػ٢٘ ًَ ٌٛح... ـ ٝ أٗض أ٠٣خ ٣خ َٓحّ
ُٖ طَٔ حُٔٔؤُش ىٕٝ ... ٤١ـــــــــذ، ٓؤ٣ٍي ٣خ هط٤زش أه٢ حُٔٔظوز٤ِش

... كٔخد
 

٢ٛ : ٍكؼض ٣ي١ أٓخٜٓخ ك٢ حٓظ٬ّٔ ٝ أٗخ أ٤َٗ رؼ٢٘٤ ا٠ُ ٍح٣ٝش 
! حُٔٔئُٝش

 



: كخٓظَٔطخ ك٢ ػَحى ٝ ط٘خٕٝ ا٠ُ إٔ ٛظلض ٓٞهلش كٍٞحٛٔخ حُطل٢ُٞ 
... ـ أُٖ طظٞهلخ ح٥ٕ؟ أ٣ٍي إٔ أػَف ًَ حُظلخ٤َٛ

 
ػْ حُظلظض ا٠ُ ٍح٣ٝش حُظ٢ أَٗم ٝؿٜٜخ رخرظٔخٓش ؿخ٣ش ك٢ حَُهش ٝ 

: حُـٔخٍ 
... ٛخص ٓخ ػ٘يى... ـ رَٔػش

 
ِٛص ٍح٣ٝش ًظل٤ٜخ ٝ ٢ٛ طؼ٤ي حُـِٔش حُظ٢ ٓٔؼظٜخ ٜٓ٘خ ًحى ح٤ُّٞ ١ٞحٍ 

: ػَ٘حص، رَ ٓجخص حَُٔحص ... كظَس حُٔلخَٟحص حُٜزخك٤ش
... ـ ٝحُي١ ٝحكن ػ٠ِ هطزظ٢ ُـخى

 
: أَٗص ُٜخ رؼ٢٘٤ إٔ ٝح٢ِٛ، ػْ ٛظلض 

ـ ٤ًق؟ 
 

ُْ أًٖ أطٞهغ إٔ ؿخى ٤ٓؼ٤ي حُٔلخُٝش ٝ ٤ٓظويّ ُوطزش ٍح٣ٝش ٖٓ ؿي٣ي، 
رؼي طِي حُٔٞحهق حُٔلَؿش حُظ٢ كِٜض، ٝ رؼي ٍكٞ ٝحُي٣ٜخ حُوخ١غ، ٝ 

ٝ هخٛش رؼي ؿ٤خرٚ ح١ٌُ ١خٍ، ٓٔخ ُْ ٣يع ٓـخ٫ ... حُؼَحى ٓغ ١خٍم
ُِ٘ي رؤٗٚ هي ٓخكَ ا٠ُ كَٗٔخ ٝ حٓظِْٔ ا٠ُ إٔ كٌخ٣ظٚ ٓغ ٍح٣ٝش 

! ٣ـذ إٔ طٜزق ٢١ ح٤ُٔ٘خٕ
 

: حرظٔٔض ٍح٣ٝش حرظٔخٓش كخُٔش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
ىٕٝ إٔ ٣ؼ٢ِ٘ٔ ًخُؼخىس رٔخ ػِّ ... حُزخٍكش... ـ ؿخى ػخى ٣ُِخٍط٘خ َٓس أهَٟ

ٝ أؿخد رخٓظلخٟش ػٖ ًَ ... طليع ا٠ُ ٝحُي١ ٬٣ٞ١... ػ٤ِٚ
ٝ حُلو٤وش ٢ٛ إٔ أًؼَ ٓخ أػخٍ اػـخد ٝحُيط٢ ك٢ ٗو٤ٜظٚ ... طٔخإ٫طٜٔخ

ُْ ٣وق ػٜ٘ٔخ إٔ ٝحُي٣ٚ ٓؼخٍٟخٕ ٫ٍطزخ١ٚ ... ٢ٛ َٛحكظٚ ٝ حٓظوخٓظٚ
ٌُ٘ٚ ُْ ٣ؼي ٣زخ٢ُ، ٧ٕ ا٬ٓٓٚ ٛخٍ ... ٝ ِٓٔٔش أ٠٣خ... رلظخس ٖٓ رِي آهَ

أْٛ ٢ٗء ك٢ ك٤خطٚ، ٝ إ ًخٕ ٣َؿٞ حُٜيح٣ش ُؼخثِظٚ، ٝ ٣لخٍٝ إٔ ٣لخكع 
ػ٠ِ رَٛٔخ ٜٓٔخ ػخٍٟخٙ، ا٫ إٔ ٓٔؤُش حٍطزخ١ٚ ٫ ٣ٌٖٔ رؤ١ كخٍ ٖٓ 

... ح٧كٞحٍ إٔ ٣و٠ؼٜخ َُؿزخطٜٔخ
 

: طٜ٘يص ىح٤ُش ك٢ ٗلوش 
! ـ ًخٕ هللا ك٢ ػٞٗي ٣خ ؿخى

 
: ٍرظض ػ٠ِ ًظلٜخ ٧ٌٓظٜخ ٝ ٛظلض ك٢ ٍح٣ٝش ك٢ ٗلخى ٛزَ 

! ٛخص حُٔل٤ي... ـ أكٜل٢



 
: ٌُِط٢٘ ىح٤ُش رَٔكوٜخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ حكظـخؽ 

... ٝ ُي٣٘خ ٝهض حُـيحء ًخ٬ٓ ُظظليع رٌَ حُظلخ٤َٛ... ـ ىػ٤ٜخ طظٌِْ رَحكظٜخ
... ُٖ طوّٞ ٖٓ ٛ٘خ كظ٠ طَ٘ف ًَ ٢ٗء... ٫ طوخك٢

 
ٝ ... ٟلٌض ٍح٣ٝش ٟلٌظٜخ حَُه٤وش حُظ٢ حكظويطٜخ ك٢ ح٧ٓخر٤غ حُٔخ٤ٟش

! ٝ ػ٠ِ َٜٓحػ٤ٚ... ٌُٖ حُلٔي هلل، رخد حُٔؼخىس كظق أٓخٜٓخ ٖٓ ؿي٣ي
... أَٓ ٫ ٣ٜيم! ٝ هطزظٜخ ُـخى... ٍٟخء أٜٓخ ػٜ٘خ... كيػخٕ ك٢ ٣ّٞ ٝحكي

 
ٝ هي أه٘ؼٚ ... ؿخى ًخٕ هي ًٛذ ٌٓ٘ أ٣خّ ُِوخء ٝحُي١ ك٢ ٌٓظزٚ... ـ كٖٔ

... ٢ُ... رؤٕ ٣ٔ٘لٚ كَٛش ؿي٣يس ٩ه٘خػٚ رؤٗٚ حُ٘وٚ حُٔ٘خٓذ
 

... حكَٔص ٝؿ٘ظخ ٍح٣ٝش ك٢ ك٤خء ٝ ٢ٛ طْٜٔ رظِي حٌُِٔخص
 

ـ ٝ ريح إٔ ٝحُي١ طؤػَ ر٬ٌٓٚ ٝ رظٌٔٔٚ رٔٞهلٚ، كليى ُٚ ٓٞػيح، ك٢ 
ٝ ك٢ ح٧ػ٘خء، ١ِذ ٖٓ ... ٝ ًخٕ ًحى حُٔٞػي ٛٞ ٓٔخء حُزخٍكش... حُز٤ض

رؼٞ أٛيهخثٚ حُٔئحٍ ػ٘ٚ ك٢ ح٤ٌُِش ٝ رؼٞ حُٔؼخٍف، ك٤غ ًخٕ ٣و٤ْ 
ٝ ٍؿْ أٗٚ ًخٕ ٤ٔٓل٤خ ك٤ٜ٘خ، ا٫ إٔ ًَ ٖٓ ػَكٚ أػ٠٘ ... هزَ ٓلَٙ

ٝ ًخٗض ٓلخؿؤس رخُ٘ٔزش ٌُِؼ٣َ٤ٖ ٖٓٔ ُْ ٣ؼِٔٞح رب٬ٓٓٚ ... ػ٠ِ أه٬هٚ
ُْ أطٞهغ إٔ أ٢ٓ ٓظظوزِٚ رٍٜٞس ٓوظِلش ػٖ حَُٔس !... ك٤ٖ ػَكٞح رخُوزَ

كؤٗخ أػِْ إٔ ٝحُي١ ُْ ٣ٌٖ ٓؼظَٟخ ػ٠ِ حُ٘وٚ ك٢ كي ... حُٔخ٤ٟش
ٌُٖ أ٢ٓ ًخٗض ٓؼخٍٟش طٔخٓخ ٝ ٍحك٠ش ُِلٞحٍ ... ًحطٚ، رَ ػ٠ِ ظَٝكٚ

كوي حٓظوزِظٚ حُزخٍكش رللخٝس ٝ طليػض ٓؼٚ ! ٝ ٌُٖ ٓزلخٕ هللا... ٓؼٚ
... ٝ ك٢ حُٜ٘خ٣ش أرِـٞٙ رؤٜٗٔخ ٫ ٣ؼظَٟخٕ ػ٠ِ اطٔخّ حُوطزش... رظلْٜ

... كظ٠ ٣ٍِٝٗخ، ٝ ٗظؼَف ػ٤ِٚ أًؼَ
 

ٌٓظض ٍح٣ٝش كـؤس ك٤ٖ ِٝٛظٜخ ٍٓخُش ػ٠ِ ٛخطلٜخ حُـٞحٍ، كخرظٔٔض 
ٍكؼض . ك٢ ٍَٓٝ ٝحٟق ٝ ٢ٛ طوَأٛخ رؼ٤٘٤ٖ ٗي٣ظ٤ٖ، ػْ طٜ٘يص ك٢ حٍط٤خف

كؤػخىص حُٜخطق ! ػ٤٘٤ٜخ ا٤ُ٘خ ُظـي ُٝؿ٤ٖ ٖٓ حُؼ٤ٕٞ ٣َٓوخٜٗخ ك٢ ك٠ٍٞ
: ا٠ُ كو٤زظٜخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

... ِٝٛض ١خثَطٚ ا٠ُ رخ٣ٍْ... ـ ؿخى
 

: ٍكؼض ىح٤ُش كخؿز٤ٜخ ىٛ٘ش ٝ ٛظلض 
! ـ ًؤٗٚ ًخٕ ٣٘ظظَ ح٫ٗظٜخء ٖٓ ٛخطٚ حُٜٔٔش ٤ُٔخكَ ٓزخَٗس

 



: ٟلٌض ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طوٍٞ ٓيحكؼش 
ٌُٖ اٛخرظٚ ... كخُؼطِش حٗظٜض ٌٓ٘ ُٖٓ... ـ ُوي طؤهَ ًؼ٤َح ػٖ ىٍٝٓٚ

ٝٝٝ ...
 

: ُٞكض رٌلٜخ ىٕٝ إٔ طٌَٔ حُـِٔش ػْ أٍىكض 
... ٝ ًخٕ ٣ـذ إٔ ٣ٔخكَ... ًَ ًُي أهَٙ... ـ 
 

: حٗل٘ض ىح٤ُش ٗلٞٛخ ك٢ هزغ ٝ ٢ٛ طْٜٔ 
رؼي إٔ ٓخكَ كز٤ذ حُوِذ؟ ... ـ ٝ ٓخٛٞ ٗؼٍٞى ح٥ٕ

 
ػْ ٍكؼض ػ٤٘٤ٜخ ا٠ُ حُٔوق ٝ ٢ٛ ط٠ْ ًل٤ٜخ ا٠ُ ٛيٍٛخ ك٢ كًَش 

: َٓٔك٤ش ٓئػَس، ػْ أهٌص طْٜٔ ك٢ ٛٞص ك٣ِٖ 
طظ٢ًَ٘ رؼي إٔ ... ٛ٘ض ػ٤ِي ٣خ ؿخى!... ُٔخًح طًَظ٢٘ ٝك٤يس؟... ؿخى... ـ آٙ

! أكظخؿي ا٠ُ ؿخٗز٢!... حٓظوَص كخُ٘خ أه٤َح
 

أٌٓٔض رط٢٘ ٝ أٗخ أٟغ ؿز٢٘٤ ػ٠ِ حُطخُٝش ٧ًظْ ٟلٌش ه٣ٞش ًخىص 
ك٢ ك٤ٖ أهٌص ٍح٣ٝش حُوٜخٛش حُظ٢ ًظزض ػ٤ِٜخ هخثٔش ... طلِض ٢٘ٓ

! حُطؼخّ ٝ ٍحكض ط٤ٌَ ح٠َُرخص ُيح٤ُش ك٢ ؿ٤ع
 

: ٛظلض ك٤ٖ طًٌَص ٤ٗجخ ٗـَ طل١َ٤ٌ ُلظَس ٖٓ حُِٖٓ 
أُْ طٔؤ٢ُ ؿخى ػٔخ كَٜ ر٤٘ٚ ٝ ر٤ٖ ١خٍم ك٢ طِي حَُٔس؟ ... ـ ٍح٣ٝش

 
١خٍم ح١ٌُ حٗٔلذ ٖٓ ... ريح ػ٠ِ ٍح٣ٝش ح٤٠ُن ك٤ٖ ًًَص حْٓ ١خٍم

ٓخكَ ىٕٝ إٔ ٣ؼِٜٔخ روَحٍٙ ٝ ... ك٤خطٜخ ًؤٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٣ٞٓخ ٣َ٣ي ح٫ٍطزخ١ رٜخ
... رزٔخ١ش، ًؤٗٚ ُْ ٣ظويّ ُوطزظٜخ... ىٕٝ إٔ ٣ٔؤُٜخ ػٖ ٍأ٣ٜخ

 
: ٌُٜ٘خ ػويص كخؿز٤ٜخ رَٔػش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

ٌُٖ إ ٗجض ... ـ ُْ ٣وطَ رزخ٢ُ إٔ أكظق ٓؼٚ حُٟٔٞٞع ٖٓ ؿي٣ي
... ٓؤٓؤُٚ ك٤ٖ طٔٔق حُلَٛش

 
: ١خُؼض حَُهْ ػْ أؿزض ك٢ رَٝى ... ٍٕ ٛخطل٢ حُـٞحٍ

٤ًق كخُي؟ ... ـ أ٬ٛ ك٘خٕ
 

: ؿخء٢ٗ ٛٞص ك٘خٕ ٍه٤وخ ىحكجخ 
! ٤ًق كخُي أٗض ٣خ ػ٣ِِط٢... ـ أٗخ رو٤ـــــــــــَ



 
! ٓخ رخُٜخ ك٘خٕ طليػ٢٘ رٜخطٚ حُط٣َوش حُـ٣َزش؟... ٍكؼض كخؿز٢ ىٛ٘ش

: حٓظطَىص رَٔػش هزَ إٔ أػِن ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
رٔخ ... ـ أٍىص إٔ ط٢ٌٗٞ أٍٝ ٖٓ أىػٞٙ ُللَ هطزظ٢ ح٧ٓزٞع حُٔوزَ

! ٓزن ٝ طؼَكض ػ٠ِ ٗز٤َ... أٗي
 

كٜٜٔٔض ٓزخًٍش ُٜخ ... طًٌَص طِي حُلخىػش ك٤ٖ ٍأ٣ظٜخ ك٢ ٓلَ حُل٣ِٞخص
ػْ هِض ! ٝ ٗخًَس ػ٠ِ حُظ٤ِٔ ح١ٌُ ٓ٘لظ٢٘ ا٣خٙ رؤٕ إًٔٞ أٍٝ ٖٓ ٣ؼِْ

: ٓٔظـَرش 
! ٣زيٝ أٗٚ ٓٔظؼـَ ُِـخ٣ش... ـ ٌُٖ

 
: ٟلٌض ك٢ َٓف ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

٫ ! ٝ ٫ ٣ط٤ن كَحه٢... ٣لز٢٘ ؿيح... اٗٚ ٣لز٢٘... ـ أٗض ٫ طل٤ٜٖٔ
! طٔظـَر٢ إ ًخٕ ُٝحؿ٘خ رؼي أَٜٗ ه٤ِِش

 
: ػْ أٟخكض هزَ إٔ ط٢ٜ٘ حٌُٔخُٔش 

ٝ أ٣ٍي إٔ ٣ل٠َ أه٢ حُؼ٣ِِ كلَ ... ـ ًٔخ أٗي طؼ٤ِٖٔ إٔ أ٣ٖٔ ٣ٔخكَ ه٣َزخ
! هطٞرظ٢

 
: أؿِوض حُٜخطق ٝ حرظٔٔض ٝ أٗخ أٍٓن ٍح٣ٝش ٝ ىح٤ُش ك٢ َٓف 

٣زيٝ إٔ ْٓٞٓ ! ـ ك٘خٕ حر٘ش ػٔظ٢ طلظلَ روطٞرظٜخ ح٧ٓزٞع حُٔوزَ
! ح٧كَحف ريأ

 
كَرظض ىح٤ُش ػ٠ِ ًل٢ ٝ ك٢ ػ٤٘٤ٜخ ٗظَس ًحص ... ػْ ؿِٔص ٍح٣ٝش ٓيحػزش

: ٓؼ٠٘ 
... أٗض ٝ كٔخّ... إ ٗخء هللا ٗلَف ري ه٣َزخ... ـ ٝ أٗض أ٠٣خ ٣خ َٓحّ
طَٟ ٤ًق كخُٚ ح٥ٕ؟ ... ٝ أٗخ أكٌَ ك٢ كٔخّ... ىم هِز٢ ك٢ ػ٘ق
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طؼخءرض ك٢ طٌخَٓ ٝ أٗخ أكظق ػ٢٘٤ ٓلخُٝش إٔ ... اٜٗخ اَٗحهش ٣ّٞ ؿي٣ي
ٗٔض ٓظؤهَس حُزخٍكش، ٓؼَ ح٤ُِخ٢ُ ... أ١َى حُ٘ؼخّ ٜٓ٘خ ك٢ ٛؼٞرش

كخٓظلخٗخص ٜٗخ٣ش حُٔ٘ش هي حهظَرض ٝ ُْ ٣ؼي ٛ٘خُي ٓـخٍ . حُلخ١ٍش
٣ـذ إٔ أكَُ حُ٘ظ٤ـش حُظ٢ ط٢َٟ ١ٔٞك٢ ٝ ط٢ٌ٘٘ٔ ٖٓ ! ُِظٞحًَ

طِِٔض ح٫رظٔخٓش ا٠ُ ٗلظ٢ ٝ أٗخ أطًٌَ ... حُلٍٜٞ ػ٠ِ اؿخُس ٤ِٔٓس
ٝ ٌُٖ . ٝػي أر٢ حُؼ٣ِِ رؤهٌٗخ ك٢ ٍكِش رل٣َش ػوذ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُ٘ظخثؾ

! حَُكِش رخُطزغ ٫ طؼظٔي ػ٠ِ ٗظ٤ـظ٢ ٝكي١، رَ ػ٠ِ ٗظ٤ـش ٓخَٛ أ٠٣خ
ًحى حُُٞي، ٓظ٠ ٣ٜظْ ريٍحٓظٚ ٝ ٣َ٣ل٢٘ ٖٓ . ػٌَ ٌٛح حُوخ١َ ِٓحؿ٢

! ْٛ حُظل٤ٌَ ك٢ ٤َٜٓ حَُكِش حُظ٢ أٗظظَٛخ
 

١زؼخ ًحى ... ٍح٣ٝش ٓظؤط٢ ُ٘يٍّ ٓؼخ ح٤ُّٞ. ٠ٜٗض ك٢ طؼخهَ ا٠ُ حُلٔخّ
حُ٘ٞع ٖٓ حَُٔحؿؼش ح١ٌُ طظوِِٚ كظَحص حٓظَحكش ٓطُٞش ُِ٘وخٕ كٍٞ 

حطلن ؿخى ٓغ ٝحُيٛخ ػ٠ِ إٔ ! كلَ هطزظٜخ حُو٣َذ ٝ ح٫ٓظؼيحىحص ُٚ
ح٤ٌُٔٔ٘ش طٌخى طط٤َ ٖٓ . طٌٕٞ كلِش ٛـ٤َس ٓزخَٗس رؼي حٗظٜخء ح٫هظزخٍحص

حُلَكش، ُْ طٌٖ طظٞهغ إٔ ط٤َٔ ح٧ٍٓٞ رظِي حُُٜٔٞش رؼي إٔ ًخىص طـِّ 
. ٌُٖ هللا ػ٠ِ ًَ ٢ٗء هي٣َ... رخٓظلخُش حٍطزخ١ٜخ رٚ

 
ُْ أًٖ هي حٗظ٤ٜض ٖٓ اكطخ١ٍ ك٤ٖ ىهِض ٍح٣ٝش طلَٔ حرظٔخٓظٜخ 

حُٞحٓؼش ٝ ٝؿٜٜخ ٣٘طن رخُٔؼخىس، طِي حُٔؼخىس حُظ٢ ىهِض ك٤خطٜخ ػ٠ِ 
. ك٤ٖ ؿَس ُظٔٔق ػٜ٘خ ًَ ح٧ُْ ح١ٌُ ػخٗظٚ ك٢ حُلظَس ح٧ه٤َس

: حرظٔٔض ٝ ىػٞطٜخ ا٠ُ حُـِّٞ ا٠ُ ؿخٗز٢ ٝ أٗخ أهٍٞ ك٢ ٗل٢ٔ 
! أىحّ هللا كَكظي ٣خ كز٤زظ٢... طٔظلو٤ٖ ٣خ ٍح٣ٝش ًَ ه٤َ

 
ٗخًٍظ٢٘ ح٩كطخٍ ٝ ٢ٛ طٜظق ر٢ ر٤ٖ حُِؤش ٝ حُِؤش رؼزخٍحص 

ح٫ٓظؼـخٍ، ٝ ً٘ض أٟلي ٜٓ٘خ ٝ أؿ٤ظٜخ ٝ أٗخ أطَٗق هٜٞط٢ ػ٠ِ 
َٜٓ ...

 
ٝ رؼي ىهخثن ه٤ِِش ً٘خ ٗـِْ ا٠ُ حٌُٔظذ ك٢ ؿَكظ٢ ٝ أًٞحّ حٌُظذ 

ػويص كخؿز٢ ك٢ ك٤َس ػْ حُظلظض ا٠ُ . طظَرغ أٓخٓ٘خ ك٢ ٗٔٞم ٝ طَهذ
: ٍح٣ٝش ٝ هِض 

ـ ٖٓ أ٣ٖ ٗزيأ؟ 



 
: أهَؿض ٍح٣ٝش ٓلٌَطٜخ ٝ ٛظلض ٟخكٌش 

أػيىص هخثٔش ُِٔٞحى حُظ٢ أكظخؽ إٔ أًٍِ ... أٗخ أًؼَ ٓ٘ي ٗظخٓخ... ـ ػ٣ِِط٢
! ػ٤ِٜخ هزَ ؿ٤َٛخ، كبٕ ٗجض حطزؼ٘خ حُظوط٢٤ ح١ٌُ أػيىطٚ

 
 

: ٍكؼض كخؿز٢ ٝ أٗخ أ١خُؼٜخ ك٢ طَىى، ػْ هِض ٧ؿ٤ظٜخ 
أّ ٤ٔٗض أ٢٘ٗ أٓزوي ىحثٔخ ك٢ ... ـ كَِ٘ إ ًخٕ طوط٤طي ٤ٓ٘لؼي

ٝ ٢ٌُ٘٘ أكٌٍى ٛخطٚ حَُٔس، ٫ ططِز٢ ػ٢ٗٞ ك٢ ... حَُٔحؿؼش ٣خ ػ٣ِِط٢
! هخػش ح٫ٓظلخٕ ٝ طل٢ِٔ ٓٔئ٤ُٝظي ًخِٓش

 
ٌُٜ٘خ ... طؼٌَ ِٓحؽ ٍح٣ٝش ًٌَُ طِي حُلخىػش حُظ٢ َٓص ػ٤ِٜخ ٓ٘ش طو٣َزخ

: هخُض ك٢ ٫ٓزخ٫س 
حُلٔي هلل ! ـ ٖٓ ٣ٔٔؼي ٣ظٖ رؤٗي ٓخػيط٢٘ أٝ طل٠ِض ػ٢ِ ر٢٘ء

... ٝ ًِٚ رل٠َ هللا أ٫ٝ ٝ أه٤َح... ٗـلض ٍؿْ حُيحء ٝ ح٧ػيحء
 

! ػْ كًَض كخؿز٤ٜخ ك٢ كًَش ٓظٌٍَس ٝ ك٢ ػ٤٘٤ٜخ ٗظَس ٓظ٘ل٤ش
 

حٗلـَص ٟخكٌش ٝ أٗخ أهطق ٓلٌَطٜخ ٖٓ ر٤ٖ ٣ي٣ٜخ ٝ أهٍٞ ٓـ٤َس حُٟٔٞٞع 
 :

... ـ ىػ٤٘خ َٗ ٓخًح أػيىص ُ٘خ
 

حٌٜٗٔض ك٢ ٓطخُؼش حُظوط٢٤، ٌُٖ ٍح٣ٝش هخ١ؼظ٢٘ ٝ ٢ٛ طٜظق ك٢ 
: كٔخّ 
! ـ طًٌَص

 
ٍكؼض ٍأ٢ٓ ا٤ُٜخ ك٢ حٓظلٔخٍ كظخرؼض ك٢ ٛيٝء ٝ ٢ٛ طَٓو٢٘ ر٘ظَس 

ًحص ٓؼ٠٘ 
ـ ًْ طيكؼ٤ٖ ُظؼَك٢ ٓخ ح١ٌُ كَٜ ر٤ٖ ؿخى ٝ ١خٍم ك٢ طِي ح٤ُِِش؟ 

 
: ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ ىٛ٘ش ٝ هِض 
ـ َٛ ٓؤُض ؿخى؟ ٝ ٓخًح هخٍ؟ 

 
: ٟلٌض ك٢ ى٫ٍ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

! ـ ُٖ طٜيه٢



 
َٓكض ُؼٞحٕ ٝ أٗخ أطو٤َ حُٔزخٍُس حُيح٤ٓش حُظ٢ ىحٍص ر٤ٜ٘ٔخ ك٢ ٓز٤َ 

: أرؼيص ػ٢٘ حُظو٬٤ص ٝ ١خُؼظٜخ ك٢ حٛظٔخّ ! حُلٍٜٞ ػ٠ِ ح٤ٓ٧َس ٍح٣ٝش
! ـ ه٢ُٞ

 
حٓظَهض ٍح٣ٝش ك٢ ٤ًَٜٓخ ٝ حٓظ٘يص ا٠ُ ظَٜٙ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ٝ ػ٠ِ 

: ٗلظ٤ٜخ حرظٔخٓش كخُٔش 
ـ ك٤ٖ هَؿخ ٖٓ حٍُِٔ٘ ًخٕ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٣لوي ػ٠ِ ح٥هَ ريٍؿش ًز٤َس، 

ٌُٖ ؿخى ُْ ٣ٌٖ ٣َ٣ي إٔ ٣يهَ ٓؼٚ ك٢ ؿيحٍ ػو٤ْ ٝ ٢ٍٟ رٔخ ٤ٓوٍَٙ 
ٝحُي١ رؼي حُ٘ظَ ك٢ حُٔٔؤُش رظَٝ ٝ ١ِذ ٍأ٢٣ ك٢ حُ٘خر٤ٖ 

ٌُٖ ١خٍم ًخٕ هي أهٌ حُٟٔٞٞع ػ٠ِ أٗٚ كٌخ٣ش ًَحٓش، ٝ ... حُٔظوي٤ٖٓ
. كِلوٚ هزَ إٔ ٣زظؼي ػٖ حُز٤ض. ػوش ؿخى حُٞحٟلش ؿؼِظٚ ٣٘ظؼَ ؿ٠زخ

طزخى٫ ح٬ٌُّ حُـخٍف ٝ ح٫طٜخٓخص ٝ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٣ٜيى ح٥هَ رخُ٘يّ إ ُْ ٣زظؼي 
... ٝ ك٢ حُٜ٘خ٣ش ػَٝ ١خٍم طلي٣خ... ػٖ ٣َ١وٚ

 
٣زيٝ إٔ ... حطٔؼض ػ٤٘خ١ ىٛ٘ش ٝ حٗلؼخ٫ ٝ أٗخ أطخرغ ًِٔخطٜخ ك٢ ُٜلش

! حُلو٤وش ٫ طزظؼي ًؼ٤َح ػٖ حُٔزخٍُس حُظ٢ طو٤ِظٜخ، كل٢ حُٔٔؤُش طلي ٓخ
 

: ٝحِٛض ٍح٣ٝش ٓزظٔٔش 
ـ ُْ ٣ٌٖ ؿخى ٣َ٣ي إٔ ٣ظ١ٍٞ ٓؼٚ ك٢ أ١ ػَٔ ٓظٍٜٞ، ٌُٖ اَٛحٍ ١خٍم ٝ 

... ػ٘خىٙ ؿؼ٬ٙ ٣وزَ رخُظلي١ كظ٠ ٫ ٣ؼظوي رؤٗٚ ٣ظ٘خٍُ ػ٢٘ رُٜٔٞش
 

... ٫كظض حكَٔحٍ ٍح٣ٝش حُٔلخؿت ٝ ٢ٛ ط٘طن رؼزخٍطٜخ ح٧ه٤َس ك٢ هلٞص
: أ١ِوض ٟلٌش ه٤َٜس ٝ أٗخ أٍرض ػ٠ِ ًظلٜخ ٓخُكش 

... ٝ أكيٛٔخ حرٖ ػٔظ٢... ٗخرخٕ ٣ظوخط٬ٕ ٖٓ أؿِي! ٣خ ُلظي... ـ ١زؼخ
! ٖٓ ٓؼِي

 
: ػويص كخؿز٤ٜخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ طٌْٜ 

ٓخ ٓؼ٠٘ إٔ ٣ٌٕٞ أكيٛٔخ حرٖ ... ـ كٜٔض ًَ ٢ٗء، ا٫ ح٬ُٔكظش ح٧ه٤َس
! ػٔظي؟؟

 
كيّ حُؼخثِش ح٤ٌُِٔش ! ـ ٣ؼ٢٘ إٔ ُي حَُ٘ف رؤٕ ٣ٌٕٞ حرٖ ػٔظ٢ ٜٓظٔخ ري

! ١َٔ٣ ك٢ ؿٔيٙ ٣خ كز٤ظ٢
 

: ٟلٌض ك٢ ٫ٓزخ٫س ٝ حٓظطَىص ك٢ حٓظلِحُ 



كَحّ إٔ ! ـ إ ًخٕ ًٌُي، كِْ ٫ طظِٝؿ٤ٖ ٖٓ هخٍؽ حُؼخثِش ح٤ٌُِٔش
٫ ٣٘خٓذ ... ط٘خٓز٢ ٖٓ ْٛ أهَ ٓ٘ي ٗؤٗخ ٝ طوِط٢ ىٓي ح٢ٌُِٔ ريّ

! ٓٔظٞحى
 

٤ٍٓظٜخ رؤهَد ٝٓخىس حٓظيص ٣ي١ ا٤ُٜخ، ٌُٜ٘خ ط٬كض ح٩ٛخرش ك٢ هلش ٝ 
ٟلٌض ك٢ َٓف ٝ ٢ٛ طول٢ ٍأٜٓخ ٍٝحء ًٞٓش حٌُظذ حُظ٢ حٓظوَص 

... ر٤٘٘خ ػ٠ِ ٓطق حٌُٔظذ
 

: حٓظؼـِظٜخ ك٢ ٗلخى ٛزَ ٝ أٗخ أٛظق 
! ـ حط٢ًَ ػ٘ي حُظَٛخص ح٥ٕ ٝ أهز٢٘٣َ ٓخ ح١ٌُ كَٜ رخُظل٤َٜ؟

 
ط٘ل٘لض ٝ ٢ٛ طٔظؼ٤ي ٛيٝءٛخ ٝ ٍكؼض ػ٤٘٤ٜخ ًؤٜٗخ طلخٍٝ حٓظـٔخع 

: أكٌخٍٛخ 
ًخٕ ... كٌٛزخ ا٠ُ حُٔخكَ حُلـ١َ حُو٣َزش... إً، هزَ حُظلي١... ـ ٗؼْ

حُظلي١ حُٔوظَف ٛٞ إٔ ٣ظٔخروخ ٓزخكش كظ٠ ٬ٜ٣ ا٠ُ حُٜوٍٞ حُظ٢ 
ٝ ... ُْ طٌٖ حُٔٔخكش ه٤َٜس! طظ٢ٓٞ حُزلَ ػ٠ِ رؼي ر٠ؼش ٤ًِٞٓظَحص

ٌُٖ ٍٝف حُٔـخَٓس ٝ ح٫ٗلؼخٍ ٤ٓطَح ... حُطوْ ًخٕ رخٍىح ٗٞػخ ٓخ
 

... ػ٤ِٜٔخ
 

: ٛظلض ك٢ كٔخّ هخثِش 
أًًَ ك٤ٖ ً٘خ أ١لخ٫ ًخٕ ٣ـ٤ظ٘خ ك٤ٖ ٣زظؼي ػٖ ! ـ ١خٍم ٓزخف ٓٔظخُ

كبًح ! حُ٘خ١ت ٝ ٣ؤهٌ ٓؼٚ حٌَُس ك٤غ ٫ ٣ٌٔ٘٘خ إٔ َٜٗ ا٤ُٚ أٗخ ٝ ٓخٍس
ًخٕ ٌٓ٘ ١لُٞظٚ ٣ظٔظغ رظِي ح٤ُِخهش حُزي٤ٗش، كب٢٘ٗ أطٍٜٞ أٗٚ ؿيح ٓ٘خكٔخ 

! ٝ أٗي ك٢ إٔ ؿخى ٣ظـِذ ػ٤ِٚ رُٜٔٞش... هطَح ٣ٜؼذ طـخُٝٙ
 

: ٍٓوظ٢٘ ر٘ظَس أًيص ٢ًٌٞٗ، ٌُٜ٘خ ِٛص ٍأٜٓخ ٝ هخُض 
ًٔخ ! حرٖ ػٔظي ٓزخف ٓخَٛ، ٌُٖ طِي ٤ُٔض ًَ حُلٌخ٣ش... ـ ٤١ذ، ٤١ذ

ًٔخ إٔ ! ٤ًق ٣وظَف ٓؼَ ًحى ح٫هظَحف ٝ ٛٞ ٣ؼِْ طلٞهٚ... أٗٚ طلي ٓو٤ق
... حَُؿُٞش ٫ طوخّ رٔؼَ ٛخطٚ حُٔؼخ٤٣َ

 
: ٟلٌض ٝ أٗخ أهٍٞ 

ًخٕ ٣لْ رخُوَٜ ٖٓ ؿخى، ٝ أٍحى إٔ ٣ؼزض طلٞهٚ ... ـ ٤ٌٖٔٓ حرٖ ػٔظ٢
كظ٠ إ ريص ك٢ ٗظَى ٓو٤لش، ك٢ٜ رخُ٘ٔزش ا٤ُٚ طلٞم ! رؤ٣ش ٣َ١وش

! ػ٠ِ ؿ٣َٔٚ



 
ُْ ٣ؼـذ ٍح٣ٝش ٢ٓ٬ً، ًؤ٢٘ٗ أ٤ٖٛ ؿخى ٝ أٌٗي ك٢ هيٍحطٚ، كؤٍىكض 

: ٓـ٤َس حُٟٔٞٞع 
حُظلي١ ًخٕ ك٢ حُٔزخكش، ك٤ٌق ٗظـض حُـَٝف ٝ ... ـ ٢ٌُ٘٘ ٫ أكْٜ

حٌٍُٔٞ ٝ ح٩ٛخرخص؟؟ 
 

ـ ١خُٔخ أٗض طوخ١ؼ٢٘٘٤ رخٓظَٔحٍ كِٖ أٗظ٢ٜ ٖٓ حُوٜش ا٫ ٓغ ٝهض 
! حُـيحء

 
: ػْ ٌٓظض رٔظظخَٛس رخُظ٤ًَِ ٝ حٓظطَىص 

ـ ًٔخ طٞهؼض، ١خٍم ٍرق حُظلي١ ٝ َٝٛ ا٠ُ حُٜوٍٞ هزَ ؿخى، كٞهق 
َٝٛ ؿخى ٝ ٛٞ ... ػ٤ِٜخ ٝ أهٌ ٣طخُؼٚ ر٘ظَحص ٗخٓظش ٝ ٛٞ ٣وظَد ٓ٘ٚ

٣ظ٘لْ رٜؼٞرش رؼي حَُكِش حُ٘خهش، ٝ ٓخ إ َٝٛ ا٠ُ حُٜوَس ٝ طٞهق 
ؿخى كٞؿت ! ٤ُٔظ٣َق كظ٠ هلِ ١خٍم ك٢ حُٔخء ٖٓ ؿي٣ي ٤ُ٘وٞ ػ٤ِٚ

ٓو٢ ١خٍم ك٢ حُٔخء، ٌُٖ ... رخُلًَش ٝ طَحؿغ ك٢ حُِلظش حُٔ٘خٓزش
حُٔ٘طوش ًخٗض رٜخ ٛوٍٞ ًؼ٤َس ػ٠ِ ػٔن ؿ٤َ ًز٤َ، كخٍططٔض ًٍحػٚ 

ك٤ٖ ... رٜوَس ٓخ روٞس، ٓٔخ ٓزذ ُٚ هيٍح ك٢ ؿٔٔٚ اػَ اٛخرظٚ رٌَٔ
٫كع ؿخى أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٣ظلَى ٝ كو٢ ح٤ُٔطَس، طويّ ٗلٞٙ ٝ ٍكؼٚ ك٢ 

ٝ رؼي ؿٜي ؿ٤ٜي طٌٖٔ ٖٓ ٓٔخػيطٚ ػ٠ِ ... ٛؼٞرش ٤ُوَؿٚ ٖٓ حُٔخء
ٌُٖ ؿخى ح١ٌُ ُْ حٓظلخم أه٤َح ٖٓ ًُٛٞٚ ... حُظٔيى ػ٠ِ حُٜوَس حٌُز٤َس

رؼي اٛخرظٚ، طلطٖ أه٤َح ا٠ُ إٔ ٖٓ ٣ٔخػيٙ ًخٕ ؿ٣َٔٚ ح١ٌُ ٣لوي ػ٤ِٚ 
ٝ ريٕٝ ٝػ٢ ٓ٘ٚ طوِٚ ٖٓ ًٍحػٚ حُظ٢ ًخٗض ... أًؼَ ٖٓ أ١ ٗوٚ آهَ

ًخٗض آهَ ًِٔخص ٓٔؼٜخ ؿخى هزَ إٔ طٍِ ... طٔ٘يٙ ٝ ىكؼٚ ك٢ هٔٞس
! ُٔض ك٢ كخؿش ا٠ُ ٗلوظي... حرظؼي ػ٢٘: هيٓٚ ٖٓ ٝهغ حُيكؼش 

ػْ طَٗق ك٢ هٞس ٝ ٓو٢ ٖٓ ػ٠ِ حُٜوَس ٤ُٜطيّ ٍأٓٚ رخُٜوٍٞ حُظ٢ 
! حكظي ػ٤ِٜخ ٛيٍٙ ك٢ ػ٘ق

 
ٜٗوض ك٢ كِع ك٤ٖ ِٝٛض ا٠ُ ًحى حُلي ٖٓ حُوٜش ٝ طخرؼض ٍح٣ٝش حُظ٢ 

: حرظٔٔض ك٢ أُْ ٝ ٢ٛ طيح١ٍ ىٓٞػٜخ حُظ٢ أٌٝٗض ػ٠ِ حٍُِ٘ٝ 
! ـ ٝ حُزو٤ش طؼَك٤ٜ٘خ

 
: حرظٔٔض أه٤َح ٝ أٗخ أهٍٞ ٓوللش ٖٓ ٝهغ حُٔٞهق 

... ـ حُلٔي هلل إٔ ح٩ٛخرش ًخٗض هل٤لش ٝ ٛخٛٞ هي حٓظؼخى ػخك٤ظٚ ًخِٓش
 

: ػْ َٓكض رؼ٤يح ٝ أٗخ أْٛٔ ك٢ هِن 



 
ك٤ٖ ٣ؼ٤ٔٚ ... ٓلظَّ... ـ ٛل٤ق إٔ ١خٍم ٣ظلٍٞ ا٠ُ ٗوٚ آهَ

! حُـ٠ذ
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ٝ ٢ٛ ػخىس ح٣٧خّ، طَٔع ك٤ٖ ... َٓص كظَس حَُٔحؿؼش رَٔػش ػـ٤زش
ح٧ػٜخد ... ٝ ٛخ هي ريأص كظَس ح٫هظزخٍحص حُؼ٤ٜزش! ٗظ٠٘ٔ طزخ١ئٛخ

ٓ٘يٝىس ًَ ٛزخف، ٝ حُوِٞد طَؿٞ حُ٘ـخف ٝ طظٔ٘خٙ رٞؿ٤ذ ػخٍ ٝىهخص 
٢ٌُ٘٘ ٝؿيص ط٤ِٔش ٓوظِلش ػٖ ًَ َٓس، ط٤ِٔش أٗـْٔ ... ٓظيحكؼش

! رل٠َ كز٤زظ٢ ٍح٣ٝش... ك٤ٜخ ٤ٓٞ٣خ رؼي حُوَٝؽ ٖٓ هخػش ح٫ٓظلخٕ
 

ٗؼْ، ك٢ٜ طوّٞ رخُظل٤٠َحص ُللَ هطزظٜخ ح١ٌُ ُْ ٣ؼي ٣لِٜ٘خ ػ٘ٚ 
ٛل٤ق إٔ حُللَ ٛـ٤َ ٝ ػخث٢ِ، هخٛش إٔ أكيح ٖٓ . ٟٓٞ أٓزٞع ٝحكي
ٝ ٣ـذ إٔ طٌٕٞ ... ٌُٜ٘خ كَكظٜخ ح٠ُٝ٧، ٝ حُوخٛش... ػخثِش ؿخى ُٖ ٣ل٠َ

أهظٜخ ٍحه٤ش طو٤ْ ك٢ ٍِٓ٘ ٝحُيٛخ ك٢ حُلظَس حُلخ٤ُش كظ٠ طٔخػي ! ٤ِٔٓس
ٝحُيطٜخ ك٢ اػيحى حُل٣ِٞخص ح٤ُُِ٘ٔش ح٣ٌٌُِس ٝ طـ٤٤َ حُي٣ٌٍٞ ٝ حُظـ٤ِٜ 

... ُِللِش
 

ر٤ٖ ... طظوخًكٜخ ح٧كٌخٍ... ًخٗض ٍح٣ٝش طؼ٤ٖ ك٢ كخُش ػـ٤زش ٖٓ حٌٍُٛٞ
ٝ ر٤ٖ حُوٞف ٖٓ حُٔٔظوزَ ٝ ... حٍَُٔٝ ٨ُكيحع حُـ٤ِٔش حُظ٢ طَٔ رٜخ

... حُوِن ػ٠ِ ٤َٜٓ ك٤خطٜخ ٓغ ؿخى
 

... ٌُٖ ٌٓخُٔخطٜخ ٗزٚ ح٤ٓٞ٤ُش ٓغ ؿخى ًخٕ ط٘ؼَٛخ رخَُحكش ٝ حُطٔؤ٤ٗ٘ش
ػوش ط٘زغ ٖٓ ... كوي ًخٗض ُي٣ٚ ٓٞٛزش ػـ٤زش ك٢ رؼغ حُؼوش ك٢ ٗلٜٔخ

كظوـَ ٖٓ ٗلٜٔخ أٓخّ ا٣ٔخٗٚ ... ػوظٚ ك٢ ٍكٔش هللا ٝ طًِٞٚ حُؼظ٤ْ ػ٤ِٚ
... ح١ٌُ ٫ ٣يع ٓـخ٫ ُِ٘ي ك٢ ػٔن طٌٖٔ ح٬ٓ٩ّ ٖٓ هِزٚ ٝ ك٤خطٚ

... ك٤٘يٛخ ا٤ُٚ أًؼَ ٝ أًؼَ
 

ٝ ... أٓخ أٗخ كٌ٘ض أطخرغ ػٖ ًؼذ ٗوطش طلٍٞ كِٞس ك٢ ك٤خس ٍكوظ٢ ٍح٣ٝش
أ٢٘ٓ ٗل٢ٔ رؤٕ طٌٕٞ ٗوطش طلٍٞ ٓ٘خرٜش ك٢ ك٤خط٢ طوظَد ك٢ 

! ح٧كن
 

ًخٗض هي هخٓظٚ َٓط٤ٖ ك٢ ... ٝ أه٤َح أٛزق كٔظخٕ ٍح٣ٝش ؿخِٛح
ح٧ٓزٞػ٤ٖ حُٔخ٤٤ٟٖ، ٌُٖ حُو٤خ١ش أَٛص ػ٠ِ إٔ ٫ ط٣َٜخ ا٣خٙ ا٫ رؼي إٔ 

! ٣ؤهٌ ٌِٗٚ حُٜ٘خث٢، كظ٠ طٌٕٞ ٓلخؿؤس كو٤و٤ش، ػ٠ِ كي هُٜٞخ



... ٝ أٗخ أًؼَ ٜٓ٘خ... ًخٗض ٍح٣ٝش ؿي ٓظ٘ٞهش ٫ًظ٘خف حُلٔظخٕ
 

ِٝٛ٘خ ا٠ُ حُٔلَ روطٞحص ٣َٓؼش ٝ ٗلٖ ٠ٗلي ٝ ٗظزخىٍ حٌُ٘خص ك٢ 
حٓظوزِظ٘خ حُلخثٌش رخرظٔخٓش ػ٠٣َش ًؤٜٗخ ٝحػوش ٖٓ ... ٓؼخىس ٝ حٓظز٘خٍ

ؿِٔض ك٢ ؿَكش ح٫ٗظظخٍ ك٢ ك٤ٖ ىهِض ٍح٣ٝش . ػِٜٔخ ٝ ٖٓ اريحػٜخ ك٤ٚ
. ا٠ُ ؿَكش طزي٣َ ح٬ُٔرْ ُظـَد كٔظخٜٗخ َُِٔس ح٠ُٝ٧

 
! اٜٗخ ٍح٣ٝش... رؼي ىهخثن ه٤ِِش، ٓٔؼض َٛهش ٌٓظٞٓش ط٘زؼغ ٖٓ حُيحهَ

ًخٗض ٍح٣ٝش طوق . ٝهلض ك٢ َٓػش ٝ ىهِض ا٠ُ ك٤غ ًخٗض ك٢ ؿِع
... ًخٕ ط٤ْٜٔ حُلٔظخٕ ؿخ٣ش ك٢ حَُٝػش. أٓخّ حَُٔآس ٝ هي حٍطيص كٔظخٜٗخ

ُٞٗٚ حٍُٞى١ حُٜخىة ٝ ٗوٞٗٚ حُل٤٠ش حُيه٤وش أػط٠ ٍح٣ٝش ٌَٗ أ٤َٓس 
ًخٕ حُلٔظخٕ ٣ظٔغ حرظيحءح ٖٓ حُوَٜ ٝ ٣ٍِ٘ ... أٝ ٍرٔخ ٓ٘ي٬٣ٍ... ه٤خ٤ُش

طؤِٓض ٍح٣ٝش ك٢ اػـخد ٝ ٢ٛ طوق ... ك٢ ٍكن ا٠ُ إٔ ٣َٜ ا٠ُ ح٧ٍٝ
... ًخٗض ػ٤٘خٛخ َٓٔٔط٤ٖ ػ٠ِ ٍٛٞطٜخ ك٢ حَُٔآس. ٤ُٞٓش ا٣خ١ ظَٜٛخ

 
ُْ ٣ٌٖ ٌَٗ حُلٔظخٕ ح٧ٓخ٢ٓ ٝحٟلخ ٖٓ ك٤غ أهق، ٢ٌُ٘٘ ً٘ض 

ٓظؤًيس رؤٗٚ أٍٝع ٖٓ حٌَُ٘ حُوِل٢، ٝ ٛٞ ٓخ ؿؼَ ٍح٣ٝش ح٤ٌُٔٔ٘ش 
... طَٜم ٖٓ حُلَكش، ٝ ٖٓ ح٩ػـخد رلٔظخٜٗخ

 
ٌُٖ ... أٌٓٔظٜخ ٖٓ ًظل٤ٜخ ٝ أىٍطٜخ ا٢ُ ٝ ػ٠ِ ٗلظ٢ حرظٔخٓش ٝحٓؼش

حرظٔخ٢٘ٓ ؿخٟض رَٔػش ك٤ٖ حًظ٘لض حُظ٤ٌَ٘س ػ٠ِ ٝؿٚ ٍح٣ٝش، ٝ 
َٛ ٢ٛ ٓظؤػَس ا٠ُ ... ٗظَص ا٤ُٜخ ك٢ ىٛ٘ش! ىٓٞػٜخ حُظ٢ طٌٍ٘ رخٍُِ٘ٝ

! ٛخطٚ حُيٍؿش؟
 

ك٤ٖ ُٔلض ٗظَط٢ . ًخٗض طوق أٓخ٢ٓ ٝ هي ػويص ًٍحػ٤ٜخ أٓخّ ٛيٍٛخ
: حُٔٔظٌَ٘س أُحكض ًٍحػ٤ٜخ ك٢ ر٢ء ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ ؿ٤ع 

! ـ حٗظ١َ ٓخًح كؼِض طِي حُـز٤ش رلٔظخ٢ٗ
 

ًخٗض كظلش حُٜيٍ ... ٗظَص ا٠ُ حُٔ٘طوش حُظ٢ ًخٗض طول٤ٜخ ٍح٣ٝش رٌٍحػ٤ٜخ
ٝحٓؼش رٌَ٘ ٓزخُؾ ك٤ٚ، ًٔخ إٔ حُلٔظخٕ ًخٕ ِٓظٜوخ رـٔيٛخ ٝ ٣ٜق 

ٝ هي حؿظٜيص حُلخثٌش ك٢ طط٣َِ طِي حُٔ٘طوش . أىم طلخ٤َٛ ٛيٍٛخ
ط٤ْٜٔ ٢ًًَٗ رلٔخط٤ٖ ػخٍٟخص ... رط٣َوش طٜق ٌَٗ حُٜيٍ أًؼَ ٝ أًؼَ

: ٝهلض ؿ٤َ ٜٓيهش، ك٢ ك٤ٖ َٛهض ٍح٣ٝش ! ح٣ُ٧خء حُلخٟلش
! ـ َٛ ٌٛح كٔظخٕ كظخس ٓلـزش؟

 



كَح٣ٝش ىكؼض حٌُؼ٤َ َُ٘حء ٌٛح حُؤخٕ حُـخ٢ُ، ... ُْ أؿي ًِٔش أػِن رٜخ
كبًح رٜخ طلٔيٙ ... ٝ ىكؼض أًؼَ ُِلخثٌش كظ٠ طٜظْ رخُظط٣َِ ٝ حُظ٣ِٝن

... رٌحى حٌَُ٘
 

ك٢ طِي حُِلظش ىهِض ػ٤ِ٘خ حُلخثٌش ٝ حرظٔخٓظٜخ حُؼ٠٣َش ُْ طلخٍم 
: ٗظَص ا٠ُ ٍح٣ٝش ك٢ ىٛ٘ش ٝ ٢ٛ طوٍٞ . ٓل٤خٛخ

ـ ٓخ رخٍ ػَٝٓظ٘خ ِٓ٘ػـش؟ أُْ ٣ؼـزي حُلٔظخٕ؟ 
 

: ٍٓظٜخ ٍح٣ٝش ر٘ظَس ًحص ٓؼ٠٘ ٝ ٛظلض ك٢ ٤ٟن 
! ـ َٛ ١ِزض ٓ٘ي إٔ طلؼ٢ِ ٌٛح رٜيٍ حُلٔظخٕ؟

 
ٓخٍػض حَُٔأس رخُظوخ١ ًظ٤ذ ًخٕ ػ٠ِ ٠٘ٓيس ه٣َزش ٝ رؼي إٔ طٜللظٚ 

: ُِلظخص أٗخٍص ا٠ُ ٍٛٞس طظَٜ ك٤ٚ ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ ػوش 
ٟٓٞش "... ك٬ٗش"اٗٚ ٗلْ ط٤ْٜٔ كٔظخٕ حُل٘خٗش حُؼخ٤ُٔش ... ـ ٣خ كز٤زظ٢

... ًٔخ أٗٚ ٤ِ٣ن ػ٤ِي رٌَ٘ ٫ ٣ٜيم... ؿي٣يس ؿخ٣ش ك٢ حَُٝػش
 

: ػْ ؿِٔص َُح٣ٝش ٝ ٢ٛ طوٍٞ ك٢ هزغ 
! ـ ٤ٓط٤َ ػوَ حُؼ٣َْ ك٤ٖ ٣َحٙ ػ٤ِي

 
: ٛ٘خ َٛهض ٍح٣ٝش ك٢ حٗلؼخٍ 

! أ٫ طل٤ٜٖٔ؟!! هط٤ز٢ كو٢! رَ هط٤ز٢... ـ اٗٚ ٤ُْ ُٝؿ٢
 

. هخٛش أٜٗخ طزيٝ ٝى٣ؼش ٝ ٛخىثش... كٞؿجض حَُٔأس رٜـّٞ ٍح٣ٝش حُٔزخؿض
ٌُٜ٘خ َٓػخٕ ٓخ طٔخٌُض ٗلٜٔخ ٝ هخُض ك٢ ٛيٝء ٝ ٢ٛ طَرض ػ٠ِ ًظق 

: ٍح٣ٝش ك٢ ٓلخُٝش ٩ه٘خػٜخ 
ٝ ٤ُْ ٛ٘خُي ٖٓ اٌٗخٍ إ ... ـ ٝ ٓخًح ك٢ ًُي؟ هط٤زي ٤ٜٓزق ُٝؿي

... ًٔخ إٔ حُٜيٍ ٤ُْ ٌٓ٘ٞكخ رٜلش ٓزخُؾ ك٤ٜخ... ٍآى ؿ٤ِٔش ٝ ٓظؤٗوش
 

حٛطيٓض ر٘ظَحط٘خ حُ٘خ٣ٍش حُظ٢ كيهض ك٤ٜخ ك٢ ًٍٛٞ كخٓظيًٍض ٝ ٢ٛ 
: طوٍٞ 

... ٣ٌٔ٘٘خ إٔ ٤٠ٗن كظلش حُٜيٍ ه٬٤ِ كظ٠ طٜزق ٓوزُٞش... ـ كٖٔ
 

: ُكَص ٍح٣ٝش ك٢ ٣ؤّ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
أ٤ُْ ... ط٤٠و٤ٖ كظلش حُٜيٍ كظ٠ ٤٠٣ن حُلٔظخٕ أًؼَ ٝ أًؼَ... ـ ٗؼْ

ًٌُي؟ 



 
طـ٤َ ُٕٞ حُلخثٌش ٝ ٢ٛ طوظزت ٖٓ ٗظَحص ٍح٣ٝش حُٔخهطش ػْ هخُض ك٢ 

: حرظٔخٓش ٓظَىىس 
! ٫ ىحػ٢ ُِوِن... ـ ٓ٘ـي حُلَ

 
... هَؿض ٓغ ٍح٣ٝش ٝ هي ٤ٓطَ ػ٤ِٜخ حُلِٕ

كِْ ٣ؼي ٛ٘خُي ... ُْ طَى إٔ طؤهٌ حُلٔظخٕ، ٢ٌُ٘٘ حٓظِٔظٚ ٖٓ حُلخثٌش
ٓخ ٣ٌٖٔ كؼِٚ رٔخ أٜٗخ ىكؼض حُٜٔخ٣ٍق ٓويٓخ ٝ ُْ ٣زن ٟٓٞ ٓزِؾ 
ٝ ... ر٢٤ٔ أهٔٔض ٍح٣ٝش ػ٠ِ إٔ ٫ طيكؼٚ ُٜخ رؼي إٔ أكٔيص كٔظخٜٗخ

ُْ طـي حُلخثٌش ٖٓ ٓلَ ا٫ إٔ ط٠َٟ رٔخ طْ ىكؼٚ ٝ ط٘خُُض ػٖ حُٔزِؾ 
! حُٔظزو٢ رؼي إٔ ٍأص ػ٢٘٤ ٍح٣ٝش حُلَٔح٣ٖٝ

 
 

أِٝٛظٜخ ا٠ُ ُِٜٓ٘خ كظ٠ ٫ طلؼَ ٤ٗجخ ر٘لٜٔخ ٝ ٢ٛ ك٢ طِي حُلخُش 
. ٖٓ حُـ٠ذ

. حٓظوزِظ٘خ ٍحه٤ش ك٢ حُلي٣وش، ٝ رؼي إٔ هٜٜض ػ٤ِٜخ طلخ٤َٛ ٓخ كَٜ
: ك٢ٜ ُْ طؼي هخىٍس ػ٠ِ ٓوخٝٓش ىٓٞع حُوَٜ ... ٛظلض ٍح٣ٝش رخ٤ًش

ػ٬ػش أ٣خّ ... ُْ ٣ؼي ٛ٘خُي حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٞهض... ٣ـذ إٔ أؿي ك٬... ـ ٝ ح٥ٕ
! ٓخًح أكؼَ؟ ٓؤٟطَ ا٠ُ َٗحء كٔظخٕ ؿي٣ي... كو٢ ػ٠ِ حُللِش

 
: حرظٔٔض ٍحه٤ش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
! ٝ ٫ ىحػ٢ َُ٘حء كٔظخٕ آهَ... ـ رَ ٓظَطي٣ٖ كٔظخٗي ٌٛح

 
: َٛهض ٍح٣ٝش ك٢ ؿ٠ذ 

! ٓٔظل٤َ... ـ ُٖ أٍطي٣ٚ ٜٓٔخ كَٜ
 

: حكظ٠٘ظٜخ ٍحه٤ش ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
... ـ حٛيث٢ ٝ ىػ٢٘٤ أَٗف ُي

 
: كظخرؼض ٍحه٤ش ... ططِؼض ا٤ُٜخ ٍح٣ٝش ك٢ ٣ؤّ

ً٘ض أٝى إٔ أهيٓٚ ُي ٛي٣ش رؼي ... ـ حٗظ٣َض ُي ٝٗخكخ ٌٓ٘ ٓيس
ُٞٗٚ ه٣َذ ؿيح ٖٓ ُٕٞ ... ٌُٖ ٣زيٝ أٗي ك٢ كخؿش ا٤ُٚ ح٥ٕ... هطٞرظي
... ًٔخ أٗٚ ػ٣َٞ ٝ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣ول٢ كظلش حُٜيٍ طٔخٓخ... حُلٔظخٕ

 
: ػْ ؿٌرض ٍح٣ٝش ٖٓ ًٍحػٜخ ٝ ٢ٛ طٜظق 



... ٓ٘ـَد حُلٔظخٕ كخ٫... ـ طؼخ٤ُخ
 

طزؼ٘خٛخ ا٠ُ حُيحهَ ٝ ىهِض ٍح٣ٝش ؿَكظٜخ روط٠ ٓظؼخهِش ُظـَد حُٞٗخف 
ُزؼ٘خ ٗ٘ظظَٛخ ك٢ طَهذ، ٝ رؼي ُلظخص هَؿض ا٤ُ٘خ ٝ ك٢ . ٓغ حُلٔظخٕ

ًخٗض هي ٟٝؼض حُٞٗخف حُؼ٣َٞ ػ٠ِ ٍأٜٓخ ٝ ُلظٚ ... ػ٤٘٤ٜخ ٗظَس حٗظٜخٍ
ا٠ُ ح٧ٓخّ رٌَ٘ ىحث١َ، كظ٠ ؿط٠ ٤ُْ كظلش حُٜيٍ ٝ كٔذ، رَ ًَ 
ح٣ُِ٘ش ٝ حُ٘وٕٞ ػ٠ِ ٛيٍ حُلٔظخٕ ٝ أهل٠ حُـِء حُؼ١ِٞ ٓ٘ٚ ا٠ُ كيٝى 

... ٌُٜ٘خ ًخٗض ٓؼ٤يس ربٗـخُٛخ... ٗظَٗخ ا٤ُٜخ ك٢ ىٛ٘ش! حُوَٜ طو٣َزخ
ٝ حُلو٤وش إٔ ُٕٞ حُٞٗخف حُو٣َذ ٖٓ ُٕٞ حُلٔظخٕ ؿؼَ ٌِٜٗخ حُؼخّ 

... ٓظ٘خٓوخ
... ٝ طٜ٘يٗخ ؿ٤ٔؼخ ك٢ حٍط٤خف

 
 
 

ٝ ٓخ إ ... ػيص ا٠ُ حُز٤ض رؼي إٔ طًَض ٍح٣ٝش ك٢ كخٍ أكٖٔ رٌؼ٤َ
... ِٝٛض كظ٠ ؿِٔض ا٠ُ أ٢ٓ أهٚ ػ٤ِٜخ ٓخ كَٜ ٓغ ٍح٣ٝش ًحى ح٤ُّٞ
... أػ٘خء كي٣ؼ٢ ً٘ض أ٫كع حرظٔخٓظٜخ حُـ٣َزش ٝ ٢ٛ ططخُؼ٢٘ ك٢ حٛظٔخّ

: ٝ ٓخ إ أطٔٔض كٌخ٣ظ٢ كظ٠ ٛظلض رٜخ 
ٓخٛٞ َٓ ٛخطٚ ح٫رظٔخٓش ٝ ٛخطٚ حُ٘ظَس؟ ... ـ ٝ ح٥ٕ أهز٢٘٣َ

 
: حطٔؼض حرظٔخٓظٜخ ٝ ٢ٛ طَرض ػ٠ِ ٍأ٢ٓ ك٢ ك٘خٕ ٝ ٛٔٔض 

... ـ حطِٜض ر٢ ح٤ُّٞ ٝحُيس كٔخّ
 

هل٠ض ػ٢٘٤ هـ٬ ٝ حكَٔص ٝؿ٘ظخ١ ٝ ُْ أؿَإ ػ٠ِ ٓئحُٜخ ػٖ ٓزذ 
... ح٫طٜخٍ

... كٔـَى ًًَ كٔخّ ٣ٌل٢ ُزؼؼَس ؿ٤ٔغ أكٌخ١ٍ
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! ح٤ُّٞ ٛٞ كلَ هطٞرش ٍح٣ٝش
ًَ . ًْ َٓص ح٣٧خّ حُو٤ِِش حُٔخ٤ٟش رَٔػش كخثوش... أَٓ ٫ ٣ٜيم

حُظَط٤زخص طٔض ك٢ حُٞهض حُٔ٘خٓذ ٝ ؿيح ًَ ٢ٗء ؿخِٛح ُِليع 
. حَُٔطوذ

أكْ رؤ٢٘ٗ . أٓخ أٗخ كوي ً٘ض أػخ٢ٗ ٓ٘خػَ ٓظيحهِش طؼظَٔ ك٢ ٗل٢ٔ
ٝ ٢ٌُ٘٘ ! ٓؤكظوي ٍح٣ٝش رؼي إٔ ٤ٜ٣َ ك٢ ك٤خطٜخ ٗوٚ أهَد ا٤ُٜخ ٢٘ٓ

ٝ ... ك٢ ٗلْ حُٞهض ك٢ ؿخ٣ش حُٔؼخىس ٖٓ أؿِٜخ، كٔؼخىطٜخ طٔؼي٢ٗ
٣ٌل٢ أٜٗخ ػخٗض حٌُؼ٤َ ٖٓ أؿَ ٛخطٚ حُؼ٬هش حُ٘خثٌش حُظ٢ ًظذ ُٜخ إٔ 

ٝ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ، كؤٗخ أ٠٣خ أٍطوذ ح٤ُّٞ حُٔٞػٞى ح١ٌُ ... طَٟ حٍُ٘ٞ أه٤َح
... أٍطز٢ ك٤ٚ ٤ٍٔٓخ رلٔخّ

 
ٝحُيس كٔخّ حطِٜض رٞحُيط٢ ٌٓ٘ ػ٬ػش أ٣خّ ٝ ١ِزض ٓٞػيح ٤ٍٔٓخ ٛخطٚ 

هزَ ٓخٍ، أ٤ُْ ًٌُي؟ ... حَُٔس ُظوطز٢٘ ُُٞيٛخ
كٞحُيس كٔخّ ًخٗض . ٢ٌُ٘٘ أكْ ر٤٠ن ؿ٣َذ ٣ٔظـَرٚ ًَ ٖٓ ك٢ُٞ

كَٜ ... ٓٞحكوش ٌٓ٘ حُزيح٣ش ػ٠ِ حٍطزخ١٘خ، ٝ حُؼوزش حُلو٤و٤ش ًخٗض ٝحُيٙ
٣ؼ٢٘ ١ِزٜخ حُٔٞػي حٗل٬ٍ حُؼويس ٜٗخث٤خ ٝ ٓٞحكوش حُـ٤ٔغ؟ أّ أٜٗخ هخٓض 

رٌُي ٖٓ أؿَ كٔخّ كو٢؟ 
أؿَٟ حٓظلخٗخص ... كخُظٚ ك٢ حُلظَس حُٔخ٤ٟش ُْ طٌٖ ػ٠ِ أكٖٔ ٓخ ٣َحّ

أٍؿٞ ُٚ حُظٞك٤ن ٖٓ ًَ ... حُٔ٘ش حُٜ٘خث٤ش ٝ ٫ُحُض حُ٘ظخثؾ ٓـُٜٞش
... هِز٢

 
 

أهٌص حٓظَحكش ... أ٫ُٜٓخ ًظِٜخ... ٢ٌُ٘٘ ح٤ُّٞ ٓ٘ـُٞش ؿيح ٓغ ٍح٣ٝش
رٔخػش ٝحكيس كظ٠ أػٞى ا٠ُ ر٤ظ٘خ ٝ أؿِٜ ٬ٓر٢ٔ، ػْ ػيص ا٤ُٜخ ػ٠ِ 

... ؿ٘خف حَُٔػش
 

ٝهلض رَٔػش ٝ ٛزض . ١َهض حُزخد ك٢ ٛيٝء ٝ ىهِض ػ٠ِ ٍح٣ٝش ؿَكظٜخ
! ا٢ُ ك٢ ُٜلش، ًؤ٢٘ٗ طًَظٜخ ٌٓ٘ َٜٗ

! ـ طؤهَص
 

طؤِٓض ٬ٓٓلٜخ حُوِوش ك٢ اٗلخم ػْ أؿِٔظٜخ ػ٠ِ ح٣ََُٔ ٝ ؿِٔض 



: ا٠ُ ؿخٗزٜخ ٝ هِض ك٢ َٓف 
َٛ حٗظوض ا٢ُ رٜخطٚ حَُٔػش؟ ٢ٌُ٘٘ ... ـ ٢ٛ ٓخػش ٝحكيس

! ٓظ٢٘٘٤ٔ٘ ه٣َزخ
 

: كزخىٍطٜخ . حرظٔٔض حرظٔخٓش رخٛظش ٝ ُْ طؼِن
ـ ٝ ح٥ٕ ٓخري؟ ٓخ ح١ٌُ ٣وِوي؟ 

 
: ريح ػ٤ِٜخ حُظَىى، ٝ ٛٔٔض أه٤َح 

! ـ هخثلش
 

هخثلش ٖٓٔ؟ أّ ٖٓ ٓخًح؟ ! ـ هخثلش؟
 

: هل٠ض ػ٤٘٤ٜخ ك٢ اكَحؽ ٝ ٢ٛ طْٜٔ 
كٌٔ٘ ح٤ُّٞ ٓظظـ٤َ ... ٖٓ حُٔـٍٜٞ... ـ أكْ روٞف ٗي٣ي ٖٓ حُٔٔظوزَ

حٓظلخٕ كو٤و٢ ... ٓؤىهَ ٓـخَٓس كو٤و٤ش... أ٤ٗخء ًؼ٤َس ك٢ ك٤خط٢
كَٜ ... حٓظلخٕ أٛؼذ ٖٓ ًَ حٓظلخٗخص ح٤ٌُِش... ُٜز١َ ٝ هٞس حكظٔخ٢ُ

أّ حُلَ٘ ... ٓؤًٕٞ ك٢ حُٔٔظٟٞ؟ َٛ ٤ٌٕٓٞ ٤َٜٓ ػ٬هظ٘خ حُ٘ـخف
ح٣ٌٍُغ؟ 

 
: أٌٓٔض رٜخ ٖٓ ًظل٤ٜخ ك٢ هٞس ٝ ٛظلض ك٢ كِّ 

أٗض ريأطٚ ٌٓ٘ ٝحكوض ػ٠ِ ؿخى ... أٗض ُْ طيه٢ِ ح٫هظزخٍ ح٤ُّٞ... ـ ٍح٣ٝش
... ٓوظ٘ؼش... ٝ ً٘ض ٓٔظو٤َس... ٝ هطٞص حُوطٞحص ح٠ُٝ٧ ٗلٞ ح٫ٍطزخ١ رٚ

... ٓظًِٞش ػ٠ِ هللا، ٓلٟٞش أَٓى ا٤ُٚ
 

: ِٛص ٍأٜٓخ ٓٞحكوش ك٢ كًَش ٣َٓؼش ٝ ٛٔٔض ٝ ٢ٛ ططَى ىٓٞػٜخ 
أ٤ُْ ًٌُي؟ ... ـ إً ٫ ىحػ٢ ُِوِن

 
: حرظٔٔض حرظٔخٓش كخ٤ٗش ٝ أٗخ أٍرض ػ٠ِ ًظلٜخ 

... ٝ ٛٞ ًٌُي... ـ ٗؼْ
 

ُزؼض ٓؼٜخ أًؼَ ٖٓ ٓخػش، أرخىُٜخ ح٧كخى٣غ ٓلخُٝش طـ٤٤َ حُٟٔٞٞع ٝ 
... اػخىس حُٜيٝء ا٤ُٜخ

: كـؤس، ىهِض ػ٤ِ٘خ ٓ٘خٍ ٝ ٢ٛ طَٜم ٓزظٜـش 
هخ٢ُ ٓخ٢ٓ ٝ ... ػٔظ٢ كخ١ٔش ٝ ر٘خطٜخ... ؿــــــــخإٝح! ـ ؿخء ح٤٠ُٞف

... ؿخٍط٘خ ٤ٔٓش ٝ أهظٜخ ٝ حر٘ظٜخ... ُٝؿظٚ



 
ٝ أهٌص طؼي ػ٠ِ أٛخرؼٜخ ػيى حُلخ٣َٟٖ ٝ طلي ٍأٜٓخ ر٤ٖ حُل٤٘ش ٝ 

... ح٧هَٟ ٓظلٌَس ُظظؤًي ٖٓ أٜٗخ ُْ طْ٘ أكيح
حٍطٔٔض ح٫رظٔخٓش أه٤َح ػ٠ِ ٗلظ٢ ٍح٣ٝش ٝ ريح إٔ ِٓحؿٜخ هي طؼيٍ ٝ 

ٝ ... رؼي ه٤َِ ىهِض ٍحه٤ش ٝ حُزٔٔش ط٨ٔ ٝؿٜٜخ. ُحٍ ػٜ٘خ حُْٜ ٝ حُوِن
: ٓخ إ ٍأط٘خ ؿخُٔظ٤ٖ ٗظٔخَٓ، كظ٠ َٛهض ك٢ ٍح٣ٝش 

ح٤٠ُٞف ٣٘ظظَٕٝ ك٢ حُٜخُش ٝ أٗض ٛ٘خ طـ٤ِٖٔ؟ ! ـ أُْ طٔظؼي١ رؼي؟
! رَٔػش طل٢ًَ... حُوخ١ذ هي ٣َٜ ك٢ أ٣ش ُلظش

 
ؿخى هخىّ رؼي ... ٛزض ٍح٣ٝش ٝحهلش ٝ هي أػخىطٜخ ًِٔخص ٍح٣ٝش ا٠ُ ٝحهؼٜخ

! ه٤َِ
. ٝ ُْ طٔٞ ىهخثن ا٫ ٝ ًخٗض ػ٠ِ أٛزش ح٫ٓظؼيحى

ك٢ طِي حُِلظش، . حرظٔٔض ٝ أٗخ أطويٜٓخ ا٠ُ رخد حُـَكش ٝ أٗخى١ ٍحه٤ش
كظق حُزخد ٝ ىهِض أّ ٍح٣ٝش حُظ٢ ًخٗض ٓ٘ـُٞش ٓغ ح٤٠ُٞف ا٠ُ طِي 

: ٝ ٓخ إ ٍأص ٌَٗ ٍح٣ٝش كظ٠ ٜٗوض ك٢ كِع ٝ ٛظلض . ح٥ٝٗش
!! ـ َٛ ٓظوَؿ٤ٖ ٌٌٛح؟

 
: ٗظَص ٍح٣ٝش ا٠ُ ٛ٘يحٜٓخ ك٢ حٓظـَحد ٝ هخُض 

! ُْ ٣ؼي ٛ٘خُي ٌِٓ٘ش... ـ ٓخ ح٧َٓ؟ حُٞٗخف ٣ـط٢ حَُهزش ٝ حُٜيٍ
 

! ـ رَ طِي ٢ٛ حٌُِٔ٘ش ػ٤ٜ٘خ
 

كخهظَرض ٖٓ ٍح٣ٝش ٝ ٢ٛ طـٌد ٝٗخكٜخ ... كيه٘خ ك٤ٜخ ىٕٝ حٓظؼ٤خد
: ٓلخُٝش حٗظِحػٚ 

ـ َٛ ٛ٘خى كظخس طوَؽ رٌٜح حٌَُ٘ ك٢ كلَ هطزظٜخ؟ ٤ًق طول٤ٖ ؿٔخُي 
ك٢ ٓؼَ ٌٛح ح٤ُّٞ؟ َٛ ط٣َي٣ٖ إٔ طزيٝ ر٘خص ػٔخطي أؿَٔ ٓ٘ي ٝ أٗض 

! حُٔلظل٠ رٜخ؟ حِٗػ٢ ٌٛح حُٞٗخف رَٔػش
 

: ٛظلض ٍح٣ٝش ك٢ حػظَحٝ ٝ ٢ٛ طلِض حُلـخد ٖٓ هز٠ظٜخ رٜؼٞرش 
ٝ إ حٍطي٣ض ٝٗخكخ أهَ ػَٟخ كبٗٚ ُٖ ٣ـط٢ ... ـ ٌُٖ ٛيٍٙ ٌٓ٘ٞف ؿيح

... ًٔخ إٔ حُلخثٌش أكٔيص ٛيٍ حُلٔظخٕ... ًَ ٢ٗء
 

: ٍكؼض ٝحُيطٜخ حُٞٗخف ُظِو٢ ٗظَس ػْ ٛظلض 
ٝ ٛٞ ٫ثن ػ٤ِي ... ـ ٓخ رٚ ٛيٍ حُلٔظخٕ؟ ؿخ٣ش ك٢ حُـٔخٍ ٝ ح٧ٗخهش

! طٔخٓخ



 
: ػْ ٍكؼض ػ٤٘٤ٜخ ا٠ُ ٍح٣ٝش حٌُُٔٛٞش 

ـ ػْ ٖٓ هخٍ رؤٗي ٓظ٠ؼ٤ٖ ٝٗخكخ ٖٓ ح٧ٓخّ؟ ُٖ ٣ٌٕٞ ٛ٘خُي ك٢ 
َْ ُْ ط٠ؼ٢ ... ػْ طؼخ٢ُ ٛ٘خ... حُوخػش ؿ٤َ حُٔٔخء ك٬ ىحػ٢ ُِظلـذ ُ

! ٓٔخك٤ن ػ٠ِ ٝؿٜي؟ ٣ِِٓي رؼٞ ح٧ُٞحٕ ٤ُزيٝ ٝؿٜي َٓ٘هخ
 

: ٛظلض ٍح٣ٝش ٓلظـش 
ـ ٝ ٓخًح ػٖ ؿخى؟ 

 
! ُْ ٣ؼي ؿ٣َزخ ػ٘ي! ـ اٗٚ هط٤زي

 
: ًخٗض ىٓٞع ٍح٣ٝش طٌٍ٘ رخٍُِ٘ٝ ػ٠ِ ٝؿ٘ظ٤ٜخ ٝ ٢ٛ طٜظق رٜٞص ٓوظ٘ن 

! ـ ٓٔظل٤َ
 

: ُٓـَص ٝحُيطٜخ ٝ ٢ٛ طلظق حُزخد ُظوَؽ 
! ٢ًٗٞ ؿخِٛس ه٬ٍ هْٔ ىهخثن... ـ ٫ أ٣ٍي إٔ أٓٔغ ًِٔش ٝحكيس

 
: ػْ حُظلظض ا٢ُ ٓزظٔٔش ٝ هخُض 

! ٓخػي٣ٜخ ٖٓ ك٠ِي... ـ َٓحّ
 

! ػْ ٛلوض حُزخد ٍٝحءٛخ ٝ طًَظ٘خ ك٢ هٔش حُل٤َس ٝ حٌٍُٛٞ
... حٍطٔض ٍح٣ٝش ػ٠ِ ح٣ََُٔ ٝ أؿٜ٘ض رزٌخء ٣ََٓ

 
كٔٞهق ٝحُيطٜخ ...َٓص حُيهخثن ػ٤ٜزش ٝ أٗخ أٍحهذ ٍح٣ٝش حُٜٔ٘خٍس ك٢ حٍطزخى

ُْ ٣ٌٖ ٓظٞهؼخ أريح، ٤ًق ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أٝح٤ٜٓخ ٝ أهلق ػٜ٘خ؟ 
ىهِض ٍحه٤ش حُـَكش ُظٔظؼـَ ٍح٣ٝش ك٢ حُوَٝؽ، ٌُٜ٘خ ٛيٓض ك٤ٖ 

َٗكض ُٜخ رٌِٔخص ٓزؼؼَس ٓخ كَٜ ٌٓ٘ ... ٝؿيطٜخ طجٖ ك٢ كَحٜٗخ
ٝهلض ػخهيس كخؿز٤ٜخ ُِلظخص ػْ هَؿض َٓٔػش ىٕٝ إٔ طؼِن . ىهخثن
... رٌِٔش

ٍحه٤ش ُْ طِن ٗلْ ح٩ٌٗخٍ ك٢ ُٝحؿٜخ ٧ٜٗخ طلـزض رؼي حُِٝحؽ 
... ٓزخَٗس

 
كخُٝض طٜيثش ٍح٣ٝش رٌَ ٓخ أٓؼل٢٘ رٚ طل١َ٤ٌ ٜٗق حٍُِٔ٘ٞ ك٢ طِي 

. ح٥ٝٗش ٖٓ ًِٔخص ٝ أٗخ أٓؤٍ هللا ك٢ ١َٓ إٔ طَؿغ ٍحه٤ش رخُلَ ٣َٓؼخ
 



ٝ أه٤َح ظَٜص ٍحه٤ش ٖٓ ؿي٣ي ٝ ... ًخٗض حُيهخثن ط٢٠ٔ ػو٤ِش ػ٠ِ هِز٢
: ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ حرظٔخٓش ٍٟخ، ٝ هخُض ٓوخ١زش ٍح٣ٝش 

كخ٢ُٝ ... حٓٔل٢ ىٓٞػي ٝ حؿ٢ِٔ ٝؿٜي... ـ ٤ٛخ حؿ١ِٜ رَٔػش
! ٓخًح ٤ٓوٍٞ ػ٘خ حُٔيػٕٞٝ... اهلخء آػخٍ حُيٓٞع

 
: ؿٔـٔض ٍح٣ٝش رٜٞص ٓظوطغ طِٔئٙ حُيٓٞع ٝ حُٜ٘وخص 

... ٫ ط٣َي... أ٢ٓ... ـ ٝ ٌُٖ
 

! ٝ حُوخ١ذ هي ٣َٜ ك٢ أ٣ش ُلظش... ـ طؤهَٗخ ًؼ٤َح ػ٠ِ ح٤٠ُٞف
 

: ٝحِٛض هخثِش ... حُظلظ٘خ ؿ٤ٔؼخ ا٠ُ رخد حُـَكش ك٤غ ظَٜص ٝحُيس ٍح٣ٝش
! اٜٗخ كلِظي ك٢ ٜٗخ٣ش ح٧َٓ... ـ حٍطي١ ٓخ ط٣َ٘ٚ ٛخُلخ

 
ٌُٖ ٍحه٤ش ... ػْ هَؿض رَٔػش ًٔخ ىهِض طخًٍش ا٣خٗخ ك٢ ًٍٛٞ ًخُؼخىس

: أهَؿظ٘خ ٖٓ ًُٛٞ٘خ ٝ ٢ٛ طٜظق ٓٔظؼـِش 
ٝ اهلخء آػخٍ ... ٓخػي٣ٜخ ػ٠ِ طؼي٣َ ٝٗخكٜخ... َٓحّ! ـ طلًَٖ ٤ٛخ

... حُيٓٞع
 

ٝ ... ٝ أه٤َح هَؿض ٍح٣ٝش ا٠ُ حُوخػش، ك٤غ حٓظوزِظٜخ حُ٘ٔٞس رخُِؿخ٣ٍي
أه٤َح ٍأ٣ض حرظٔخٓظٜخ حُوـِش ططَ ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ ٓؼِ٘ش ػٖ كَكظٜخ 

... حُلو٤و٤ش
 

ُْ طٔٞ ىهخثن ه٤ِِش ػ٠ِ حطوخًٛخ ٓوؼيٛخ ك٢ ٛيٍ حُٔـِْ، كظ٠ 
طٞؿٜض ... ىهِض ػ٤ِ٘خ ٓ٘خٍ ٍح٠ًش ٝ ٢ٛ طَكغ ػٞرٜخ حُط٣َٞ حُٔطَُ

ٓزخَٗس ا٠ُ ٍح٣ٝش ٝ حهظَرض ٜٓ٘خ ُظٕٞٗٞ ك٢ أًٜٗخ رٜٞص أٍحىطٚ ٛخٓٔخ 
: ٝ ٌُ٘ٚ ٓغ حٗلؼخُٜخ حُٞحٟق َٝٛ ا٠ُ ٓٔخٓغ حُلخَٟحص حُٔل٤طخص رَح٣ٝش 

! ـ َٝٛ حُؼ٣َْ
 

ٝ ىٕٝ حٗظظخٍ، رخىٍص ػٔش ٍح٣ٝش رخُِؿَىس، كظؼخُض ُؿخ٣ٍي حُ٘ٔٞس ٓظظخرؼش 
ٝ ظِض حُؼ٤ٕٞ ٓؼِوش رخُٔيهَ ك٢ حٗظظخٍ إٔ طيهَ . رٌَ٘ ٓظٞحَٛ

ٌُٖ ىهخثن ٣ٞ١ِش َٓص ٝ ... حُ٘ٔٞس ٖٓ ػخثِش حُوخ١ذ ا٠ُ ك٤غ حُؼَّٝ
َٓص حُٜٜٔٔخص ر٤ٖ حُلخَٟحص ٝ ػزَص حُ٘ظَحص ... ُْ ٣يهَ ػ٤ِ٘خ أكي

أٓخ ٍح٣ٝش كوي ١ؤ١ؤص ٍأٜٓخ ٝ ... ػٔخ أٗلوض ح٧ُٖٔ ٖٓ ح٩كٜخف رٚ
... ػ٠ض ػ٠ِ ٗلظٜخ حُٔل٠ِ ك٢ كَٔس

 



هَؿض ٓ٘خٍ ٖٓ ؿي٣ي ٝػخىص ا٤ُ٘خ رؼي ُلظخص ٝ ٢ٛ طولِ ك٢ ؿٌٍ، 
: كخِٓش ا٤ُ٘خ ح٣ُِٔي ٖٓ ح٧هزخٍ 

! ـ ٛ٘خُي ٤ٓخٍحص ًؼ٤َس
 

ٖٓ ٣ٌٕٞ ؿخء ٓؼٚ؟ َٛ ٖٓ حُٔؼوٍٞ إٔ ... طزخىُض ٝ ٍح٣ٝش ٗظَحص ىٛ٘ش
طٌٕٞ ػخثِظٚ؟ 

ًخٗض ٍحه٤ش هي ٟٝؼض رؼٞ ح١َٗ٧ش ح٤ُٓٞٔو٤ش ٫ٓظوزخٍ حُوخ١ذ ٝ 
كظؼخُض ح٧ؿخ٢ٗ رٜٞص َٓطلغ ٝ حٗظي ... اٟلخء رؼٞ ح٧ؿٞحء ح٫كظلخ٤ُش

ك٢ ك٤ٖ ًخٕ حَُؿخٍ ٣ـِٕٔٞ ... حُِـ٢ ٝ حهظِطض ح٧كخى٣غ ك٢ حُوخػش
... ك٢ ك٘خء حٍُِٔ٘

 
ىهِض ٓ٘خٍ حُظ٢ ظِض طَٝف ٝ طـ٢ء ر٤ٖ حُوخػش ٝ حُل٘خء ٝ ٢ٛ طٔلذ 

كٔظخٜٗخ ٍٝحءٛخ، ٌُٜ٘خ طٞؿٜض ٓزخَٗس ا٠ُ حُٔٔـَ ٝ أٝهلظٚ طلض 
ٌُٜ٘خ ِٛص ًظل٤ٜخ ك٢ حٓظٜخٗش ٝ ٢ٛ ... ٗظَحص حُلخَٟحص حُٔٔظٌَ٘س

: طوٍٞ 
! ـ حُؼ٣َْ ١ِذ ٢٘ٓ ًُي

 
ٝ ك٤ٜخ ... ك٤ٜخ حُلخثَ ٝ ك٤ٜخ حُٔظٔخثَ... طزخىٍ حُـ٤ٔغ ٗظَحص

... حُٔٔظٜـٖ
ٝ ُْ طٔٞ ُلظخص كظ٠ حٍطلؼض أٛٞحص ٍؿخ٤ُش ك٢ حُل٘خء ٓ٘٘يس رؤُلخٕ 

... ٝ ػْ حُٜٔض ػ٠ِ حُل٠ٍٞ ٝ حهظل٠ حَُٜؽ ٝ حَُٔؽ... ػٌرش طِٜ حُوِٞد
ٝ َٓػخٕ ٓخ طؼُِ ح٩ٗ٘خى ريهخص ... ٝ ُْ ٣ؼي ٟٓٞ ٛٞص ح٤ُ٘٘ي حُ٘ـ٢

ٝ طلخػَ حُلخَٟٕٝ ٓغ ح٤ُ٘٘ي ٝ حُيف رظٜل٤ن ٓٞهغ ... حُيف حُظ٢ ٍحكوظٚ
ٝ حٍطٔٔض حرظٔخٓخص ٓٔظلٔ٘ش ػ٠ِ ... ٓ٘ٔـْ ر٤ٖ حُيحهَ ٝ حُوخٍؽ

... حُٞؿٞٙ حُظ٢ ًخٗض ٓٔظٌَ٘س ُِظٞ
 
 

ٝ أه٤َح، ىهَ ؿخى حُوخػش ٓغ ٝحُي ٍح٣ٝش ٝ هي ريح ػ٤ِٜخ حُظٞحكن ٝ 
: ٝ ك٤ٖ حهظَرخ ٖٓ ٛيٍ حُٔـِْ ٛظق ٝحُي ٍح٣ٝش ٓخُكخ . ح٫ٗٔـخّ

! ك٬ كخؿش ا٢ُ رؼي ح٥ٕ... ـ ٛخ هي أِٝٛظي ا٤ُٜخ
 

: أؿخرٚ ؿخى رخرظٔخٓظٚ حُٔؼٜٞىس 
! أٗض حُو٤َ ٝ حُزًَش... ـ ٤ًق ٣خ ػ٢ٔ

 
أٓخ ٍح٣ٝش كبٜٗخ ُْ ط٘زْ رز٘ض ٗلش، كوي ًخٗض ك٢ ؿخ٣ش ح٩كَحؽ ٖٓ ٝؿٞى 



ًخٗض ط٠ْ ًل٤ٜخ ك٢ كـَٛخ ك٢ طٞطَ ِٓلٞظ ٝ ... ؿخى رخُوَد ٜٓ٘خ
ؿِْ ؿخى ػ٠ِ ح٢ٌَُٓ حُٔـخٍٝ ُٜخ ٝ ٍٗخ ا٤ُٜخ . ٗظَحطٜخ ِٓظٜوش رخ٧ٍٝ

: رخٓٔخ 
ٍح٣ٝش؟ ... ـ ٤ًق كخُي

 
: ٍكؼض ػ٤٘٤ٜخ ا٤ُٚ ك٢ طَىى ٝ ٛٔٔض رٜٞص ٓزلٞف 

... ـ رو٤َ
 

ـ أ٫ٝ طٔؤ٤ُٖ ػٖ كخ٢ُ؟ 
 

: ًلظخس ٛـ٤َس ر٣َجش ط٘لٌ ٓخ ٣طِذ ٜٓ٘خ، ٛٔٔض ٍح٣ٝش ٖٓ ؿي٣ي 
ـ ٤ًق كخُي؟ 

 
: حطٔؼض حرظٔخٓظٚ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ 

! ـ ك٢ ؿخ٣ش حُٔؼخىس
 

ٝ ؿ٤َ ... حكَٔص ٝؿ٘ظخ ٍح٣ٝش هـ٬ أًؼَ ٝ أًؼَ أٓخّ اؿخرظٚ حُـ٣َجش
: ٌُٜ٘خ رؼي ُلظخص طٔخٌُض ٗلٜٔخ ٝ ٓؤُظٚ ك٢ حٛظٔخّ . حُٔظٞهؼش

ـ ٖٓ ؿخء ٓؼي؟ 
 

: حرظْٔ ٝ ٛٞ ٣وٍٞ ك٢ حػظِحُ 
! ـ ػخثِظ٢

 
: ٝ ك٤ٖ ٍأٟ ػ٬ٓخص حُيٛ٘ش ػ٠ِ ٬ٓٓلٜخ ٝحَٛ ٟٓٞلخ 

ْٛ ٖٓ ٝهق ا٠ُ ؿخٗز٢ ك٤ٖ ً٘ض ؿ٣َزخ ٝ ٝك٤يح ٝ ... ـ ػخثِظ٢ حُلو٤و٤ش
ك٤ٖ هَؿض ٖٓ ... ك٢ أْٓ حُلخؿش ا٠ُ ٖٓ ٣ٞح٢٘٤ٓ ٝ ٣ولق ػ٢٘

ٝ ٛ٘خى ... حُٔٔظ٘ل٠ ُْ أػِْ ا٠ُ أ٣ٖ أطٞؿٚ، كوٜيص حُٔٔـي
ٗزخد ٖٓ ه٤َس ... أ٢ًَ٘ٓ هللا رخُظؼَف ػ٠ِ رؼٞ حُ٘زخد حُِٔظ٤ِٖٓ

ٝ ٗ٘ؤص ر٤٘٘خ ... حٓظ٠خك٢ٗٞ ٝ أ٢ًَٗٞٓ ا٠ُ إٔ ٗل٤ض طٔخٓخ... حُ٘خّ
ػْ ك٤ٖ ِْٜٝٛ هزَ هطزظ٢ أَٛٝح ػ٠ِ ٓ٘خًٍظ٢ ... ػ٬هش ٝ ٫ أهٟٞ

٫ طئ٣ي ... كَكظ٢، هخٛش أْٜٗ ٣ؼِٕٔٞ أ٢٘ٗ ٝك٤ي ٛ٘خ ٝ ػخثِظ٢
... ؿ٤ِْٜٔ ػ٢ِ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ أٗٔخٙ ٓخ ك٤٤ض... ا٢ٓ٬ٓ

 
: ػْ ٝحَٛ ٛخٓٔخ 

ك٤خط٢ ... كؤٗخ ٓي٣ٖ ُي رل٤خط٢... ـ ًٔخ أ٢٘ٗ ٫ أ٠ٔٗ ؿ٤ِٔي أٗض ػ٢ِ



! حُظ٢ ُْ طٌٖ طؼ٢٘ ٤ٗجخ هزَ ح٬ٓ٩ّ
 

ٌُٖ ... هل٠ض ٍح٣ٝش ٍأٜٓخ ك٢ هـَ ٝ ػ٠ِ ٗلظ٤ٜخ حرظٔخٓش ٓؼخىس
: أٜٓخ هخ١ؼظٜٔخ كـؤس ك٤ٖ حهظَرض ٜٓ٘ٔخ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 

أُٖ طِزٜٔخ حُوخطْ؟ ... ـ ٤ٛخ
 

حٍطزي ؿخى ٝ أهَؽ ٖٓ ؿ٤زٚ ػِزش كخهَس ٖٓ حُٔؤَ ح٧كَٔ ٝ ٓيٛخ ا٠ُ 
: ٍح٣ٝش هخث٬ 

ًخٕ رٞى١ إٔ أٗظ١َ ُي ... أٍؿٞ إٔ طوز٢ِ ٢٘ٓ ٌٛح حُوخطْ... ـ ٍح٣ٝش
ٝ ... ٌُٖ ظَٝك٢ حُلخ٤ُش ٫ طٔٔق ًٔخ طؼ٤ِٖٔ... أؿَٔ ٠ٓٞؽ حُي٤ٗخ

... ٓؤػٟٞي ك٤ٖ طلَؽ إ ٗخء هللا
 

ك٢ ك٤ٖ ٗظَص ا٤ُٜٔخ ٝحُيطٜخ ك٢ ... أهٌص ٍح٣ٝش ٓ٘ٚ حُؼِزش ك٢ هـَ
: حٓظٜـخٕ 

ـ أُٖ طِزٜٔخ ا٣خٙ؟ 
 

أهٌ ... حرظْٔ ؿخى ك٢ اكَحؽ ٝ كظق حُؼِزش حُظ٢ ٫ طِحٍ ر٤ٖ ٣ي١ ٍح٣ٝش
حُوخطْ ك٢ طَىى ٝ ٓيص ٍح٣ٝش ًلٜخ ا٤ُٚ ٤ُيهَ حُوخطْ ك٢ رَٜ٘ٛخ 

كخُىحى حٍطزخى ؿخى ٝ ْٛٔ ! ٌُٖ ٣يٙ حٍطـلض ٝ ٓو٢ حُوخطْ... ح٣٧َٔ
: كظ٠ ٫ طَٜ ًِٔخطٚ ا٠ُ ح٥ًحٕ حُل٤ُٞ٠ش حُو٣َزش 

 
٬ٛ أُزٔظٜخ أٗض حُوخطْ؟ ٫ ٢ٌ٘٘ٔ٣ إٔ أٟؼٚ ك٢ اٛزؼٜخ ىٕٝ ... ـ هخُظ٢

ٝ ٢ٛ ٤ُٔض ُٝؿظ٢ ... أٗٚ ٫ ٣ـُٞ... ٝ أٗض طؼ٤ِٖٔ... إٔ أُْٔ ٣يٛخ
... رؼي

 
حٗظوَ حُِٕٞ ح٧كَٔ ا٠ُ ٝؿٚ ٝحُيس ٍح٣ٝش حُظ٢ ط٘خُٝض حُوخطْ رخُلؼَ ٝ 

ػْ هزِض حر٘ظٜخ ٜٓ٘جش، ... ٟٝؼظٚ ك٢ اٛزغ ٍح٣ٝش أٓخّ حُؼ٤ٕٞ حُٔلِٔوش
ٝ ٛ٘خ حؿظْ٘ ... ٝ طيحكؼض حُلخَٟحص ُِظٜ٘جش... كخٍطلؼض حُِؿخ٣ٍي ٖٓ ؿي٣ي
: ؿخى حُلَٛش كْٜٔ َُٝح٣ش 

! ـ أًِٔي ٫كوخ
 

 ...ػْ حٗٔلذ هخٍؿخ ٤ُٔظوزِٚ حَُؿخٍ رخ٧ك٠خٕ ٜٓ٘ج٤ٖ



 
ٝكخٗض ُلظٚ حُٜ٘خ٣ٚ ح٤ُّٞ حُلِوٚ ح٫ه٤َٙ ٖٓ حك٬ّ حُ٘زخد ٤ٓٞ٣خص كظخٙ 

 ِٚٔٔٓ
 
 
 

حُلٔظخٕ ... أُو٤ض ٗظَس ػ٠ِ ٛ٘يح٢ٓ ك٢ حَُٔآس ػْ حرظٔٔض ك٢ ٍٟخ
حُؼ٢ِٔ ح١ٌُ حٗظ٣َظٚ ٖٓ ٛي٣وش أ٢ٓ حُظ٢ ػخىص ٓئهَح ٖٓ ٍكِظٜخ 

حُظـخ٣ٍش ػزَ رؼٞ حُزِيحٕ حُٜي٣وش ٝ حُ٘و٤وش، ُْ ٣لظؾ ٟٓٞ رؼٞ 
حُظؼي٬٣ص كظ٠ ٣ٜزق ٓ٘خٓزخ ُِللَ حُٜـ٤َ حُٔوخّ ك٢ ر٤ظ٘خ ٌٛح حُٔٔخء، 

... ر٢٤ٔ ٓغ ُٔٔخص اريحػ٤ش ٫ طوِٞ ٖٓ ح٧ٗخهش
 

ًَ ٢ٗء ٓخٍ رَٔػش ... َٓكض رو٤خ٢ُ ا٠ُ ح٣٧خّ حُو٤ِِش حُٔخ٤ٟش
ًز٤َس، ٣ُخٍس ٝحُيس كٔخّ ٌٓ٘ ٗلٞ َٜٗ، ػْ هيّٝ كٔخّ ٝ ٝحُيٙ ٬ُطلخم 

ػ٠ِ ٓٞػي حُوطزش ٝ ح٫ٓظؼيحىحص ح٬ُُٓش 
ٓزلخٕ هللا ٤ًق ؿ٤َ ًَ ٖٓ ٝحُي كٔخّ ٝ ٝحُي١ ٍأ٤٣ٜٔخ ك٢ ٟٓٞٞع 

َٛ ٛٞ ٓلؼٍٞ حُيػخء ٝ ... ح٫ٍطزخ١ ٝ حهظ٘ؼخ أه٤َح رؼي ١ٍٞ ٓٔخٗؼش
ح٫ٓظوخٍس ح٣ٌُٖ ىحٝٓض ػ٤ِٜٔخ ك٢ حُلظَس ح٧ه٤َس؟ أّ حهظ٘خػٜٔخ رـيحٍس 

كٔخّ ٝ كٖٔ طلِٔٚ ُِٔٔئ٤ُٝش رؼي إٔ ط٤ِٔ ك٢ حٓظلخٗخص ٜٗخ٣ش حُٔ٘ش 
ٝ كُٜٞٚ ػ٠ِ ٓ٘لش ُِو٤خّ رظَرٜٚ ك٢ ح٤ُخرخٕ؟ 

 
كٔيص هللا ك٢ ١َٓ ٝ هي حطٔؼض حرظٔخٓظ٢ ٓغ ًًَٟ ٣ّٞ اػ٬ٕ ٗظخثؾ 

ُ٘ي ٓخ هِوض ٝ ؿِػض ٖٓ أؿَ كٔخّ ح١ٌُ ك٢ . ح٫هظزخٍحص حُٜ٘خث٤ش
... ًخٕ ك٢ كخُش ٗل٤ٔش ٤ٓجش رؼي ه٬كٚ ح٧ه٤َ ٓغ ٝحُيٙ رٔزذ ٟٓٞٞػ٘خ

ٌُٖ ٣زيٝ إٔ ًُي ُْ ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ حٓظـٔخع هٞحٙ ٝ حُؼَٔ رـي٣ش ٝ طلي 
أًًَ ٤ًق ً٘ض ٝ ىح٤ُش َٗ٘ثذ رؤػ٘خه٘خ ك٢ ... ُظلو٤ن حُ٘ـخف ٝ حُظلٞم

. ططِغ ٝ هِن أٓخّ ُٞف حُ٘ظخثؾ ح١ٌُ طـٔغ كُٞٚ حُط٬د ك٢ طيحكغ ٗي٣ي
ك٤ّٞ ٗظخثؾ ١ِزش حُٔ٘ش حُٜ٘خث٤ش ٖٓ ح٣٧خّ حُٜٔ٘ٞىس ك٢ ح٤ٌُِش، ك٤غ 

٣يكغ حُل٠ٍٞ ٬١د حُٔ٘ٞحص ح٧هَٟ ا٠ُ ُٞكخص ح٩ػ٬ٕ ًؤْٜٗ حُٔؼ٤ٕ٘ٞ 
رخ٧َٓ، ٝ ٣٘ظظَ حُـ٤ٔغ ح٩ػ٬ٕ ػٖ أٓٔخء حُطِزش حُٔظلٞه٤ٖ ٝ حُلخث٣ِٖ 

... ػ٠ِ حُٔ٘ق
 

ًخٕ هِوخ ُِـخ٣ش ... ٌُٖ كٔخّ ٗلٔٚ ُْ ٣ٌٖ كخَٟح ك٢ ح٤ٌُِش ًحى ح٤ُّٞ
ك٤ٖ ػَف إٔ حُ٘ظخثؾ هي ٝهغ طؼ٤ِوٜخ ك٢ . ٝ ٓظوٞكخ ٖٓ حُ٘ظ٤ـش حَُٔطوزش

رٜٞ ح٤ٌُِش، أؿِن ػ٠ِ ٗلٔٚ حُـَكش ٍحك٠خ حٌُٛخد ا٠ُ ح٤ٌُِش ٝ ٓظَٜرخ 



... كخطِٜض ر٢ ىح٤ُش كظ٠ ٌٗٛذ ٓؼخ ٝ ٗؼٞى رخُوزَ ح٤ُو٤ٖ... ٖٓ حُٔٞحؿٜش
 

ُْ ٗٔظطغ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ُٞكش ح٩ػ٬ٗخص ٗظَح ٌُؼخكش حُل٠ٍٞ، ٌُٖ ط٘خ٠ٛ 
ا٠ُ ٓٔخٓؼ٢ كي٣غ رؼٞ حُلظ٤خص ك٢ حُٜلٞف ح٠ُٝ٧، ًٖ ٣ظٜخٖٓٔ 

اٜٗخ ٤َٜٓ، َٓ ٝهض ٣ٞ١َ ... ػٖ حُطِزش حُٔظلٞه٤ٖ، ريح ٢ُ حُٜٞص ٓؤُٞكخ
ٝ كـؤس ٍأ٣ظٜخ طٜظق ك٢ ٓؼخىس رخْٓ كٔخّ، طؼِوض ... ػ٠ِ آهَ ُوخء ُ٘خ

ػ٤٘خ١ رٜخ، ٝ هي ِٓت هِز٢ أ٬ٓ، ً٘ض أػِْ إٔ حُوزَ ٓخٍ ٫ ٓلخُش 
كـٌرض ىح٤ُش ٧ٗزٜٜخ ا٠ُ ٓٞهغ ٤َٜٓ، ك٘خىطٜخ ٖٓ رؼ٤ي كٔخ ُزؼض ٤َٜٓ 

إٔ هَؿض ٖٓ حُِكخّ ٝ ح٫رظٔخٓش ط٨ٔ ٝؿٜٜخ ٝ ػخٗوض ىح٤ُش ٜٓ٘جش ٝ ك٢ 
... ُلظخص ً٘خ ؿ٤ٔؼخ ٗولِ كَكخ رخُوزَ حُٔؼ٤ي

 
 

ػيص ا٠ُ حُلخَٟ ك٤ٖ طؼخُض حُطَهخص ػ٠ِ رخد ؿَكظ٢، حُظلظض ٌٓػٍٞس 
... حىهَ: ٝ ٣ٞٓض ٝٗخك٢، هزَ إٔ أٛظق 

 
كظق حُزخد ٝ أ١َ ػ٢ِ ٝؿٚ ٍح٣ٝش حُٔزظْٔ، حهظَرض ٢٘ٓ روطٞحص رط٤جش ٝ 

: ٟٝؼض ٣ي٣ٜخ ػ٠ِ ًظل٢ ك٢ ٝى ٝ ٛٔٔض 
... ـ َٛ أٗض ؿخِٛس؟ ٤َٜٓ ح٤٠ُٞف ك٢ أ٣ش ُلظش

 
طزؼظٜخ ا٠ُ حُوخٍؽ ىٕٝ إٔ أٗزْ رٌِٔش، كوي ًخٗض ىهخص هِز٢ ٓظٔخٍػش ٝ 

٢ٌُ٘٘ ً٘ض أكيع ٗل٢ٔ رؤٗٚ ٫ ... أػٜخر٢ ٓ٘يٝىس رؼٞ ح٢ُ٘ء
ىحػ٢ ُِوِن، كٌَ ٢ٗء ٤ٔ٣َ كٔذ ٓخ أٍىٗخ، ٝ ٛخ هي حهظَد حُٔٞػي 

حَُٔطوذ ٝ ُْ ٣ؼي ٖٓ ٓز٤َ ا٠ُ حُظَحؿغ 
 

حهظَر٘خ ٖٓ ٗخكٌس حُٔطزن، حُٔطِش ػ٠ِ حُلي٣وش، ك٢ طَهذ، ًخٕ أر٢ ٣وق 
ٍكوش أه٢ ٓخَٛ أٓخّ رخد حُلي٣وش حُوخٍؿ٢ ٣ٔظوز٬ٕ حُٔيػ٣ٖٞ ٖٓ 

حُؼخثِش، كوي كَٛ٘خ ػ٠ِ إٔ ٣زو٠ حُللَ ػخث٤ِخ ٤٠ٓوخ ريٕٝ ٣ُ٘ش ٓزخُؾ 
ٝ طٞحكي ح٤٠ُٞف ػ٠ِ حٍُِٔ٘ ك٤غ طلَم حَُؿخٍ ر٤ٖ حُلي٣وش ٝ ... ك٤ٜخ

حُٜخُش، ك٢ ك٤ٖ طـٔؼض ٗٔخء حُؼخثِش ك٢ هخػش حُـِّٞ حُيحه٤ِش 
 

طٜخػي . ٠ٓض ر٠غ ىهخثن هزَ إٔ أُٔق ٤ٓخٍحص ؿ٣َزش طوق أٓخّ حٍُِٔ٘
حُيّ ا٠ُ ٝؿ٢ٜ ٝ هي طؼَكض ا٠ُ ٤ٓخٍس ٝحُي كٔخّ، ٝ رؼي ُلظخص 

ه٤َٜس ًخٗض حًَُخد هي طَؿِٞح ٝ طويٓٞح ٗلٞ رخد حُلي٣وش ك٤غ ًخٕ أر٢ 
ُٔلض كٔخّ ٣ٜخكق ٝحُي١ ٝ هي ػ٬ ٝؿٜٚ ح٫ٓظز٘خٍ، . ك٢ حٗظظخٍْٛ

ىحثٔخ ٗلْ ح٫رظٔخٓش حُٔؼٜٞىس، حرظٔٔض حرظٔخٓش هـِش ٝ أٗخ أ٨ٓ ٖٓ 



ٌٛح ٛٞ ٍؿ٢ِ، ٌٛح ٛٞ كخٍّ أك٢ٓ٬، ... ٝؿٜٚ ػ٢٘٤
ػْ ُٔلض رخهش حٍُٞٝى حُلَٔحء حُظ٢ ٣لِٜٔخ ك٢ ػ٘خ٣ش كخثوش، رخهش ؿخ٣ش 

ٌُ٘ٚ ٓخ ُزغ إٔ ؿخد ػٖ ٗخظ١َ ك٤ٖ طويّ ٗلٞ ... ك٢ حُـٔخٍ ٝ حَُٝػش
رخد حُٜخُش ٣ظزؼٚ ٝحُيٙ ٝ ػيى ٖٓ حَُؿخٍ ح٣ٌُٖ ٍحكوٞٙ 

 
حٗظخرظ٢٘ ٓ٘خػَ ٓظيحهِش، ٌُٖ ح٤ً٧ي ٛٞ أٜٗخ ًخٗض ٓ٘خػَ ٣َٓلش ٝ 

ٌُٖ ٍح٣ٝش ُْ ط٢ِٜ٘ٔ كظ٠ أػ٤ٖ طِي حُِلظخص ٓغ ٓ٘خػ١َ . ٓطٔج٘ش
: ح٤ُُٞيس، رَ ٗيط٢٘ ٖٓ ؿي٣ي ٝ ٢ٛ طٜظق 

... ـ أٓٚ ٓظيهَ ح٥ٕ، ٣ـذ إٔ ط٢ٌٗٞ ك٢ حٓظوزخُٜخ ك٢ هخػش حُـِّٞ
 

ٝ ٓخ إ هَؿ٘خ ٖٓ حُٔطزن كظ٠ حٛطيٓ٘خ روخكِش حُ٘ٔخء ح٬ُط٢ ِٖٝٛ 
ٝهلض ك٢ حٍطزخى ٝ طٜللض ٝؿٜٖٞٛ ك٢ طَىى، ٌُٖ ىح٤ُش أٗوٌط٢٘ . ُِظٞ

ٖٓ حُٔٞهق ك٤غ طويٓض ٢٘ٓ ٝ ػخٗوظ٢٘ ك٢ ٍَٓٝ ػْ أكٔلض حُٔـخٍ 
ُٞحُيطٜخ، ٝحُيس كٔخّ، كظ٠ طؼخٗو٢٘ ريٍٝٛخ ٜٓ٘جش، ػْ ٓيص ا٢ُ حُزخهش، 

طِٔٔظٜخ . رخهش حٍُٞٝى حُلَٔحء حُظ٢ ٍأ٣ظٜخ ٌٓ٘ ُلظخص ر٤ٖ ٣ي١ كٔخّ
... ٜٓ٘خ ك٢ ك٤خء ٗي٣ي ٝ حرظٔٔض ٗخًَس

 
ُْ ٣طَ ٝهٞك٘خ أٓخّ حُٔطزن اً َٓػخٕ ٓخ كُٞض أ٢ٓ ٝؿٜش حُٔـٔٞػش 

ا٠ُ حُٔـِْ حُٔؼي ُٜخ 
ؿِٔض ك٢ حٓظل٤خء ػ٠ِ ح٣ٍ٧ٌش طل٢٤ ر٢ ًَ ٖٓ ٛي٣وظ٢ حُـخ٤ُظ٤ٖ 

ٍح٣ٝش ٝ ىح٤ُش، ك٢ ك٤ٖ ؿِٔض ٝحُيس كٔخّ ؿ٤َ رؼ٤ي ػ٘خ ٝ ٢ٛ طَٓو٢٘ 
... ر٘ظَحص كخكٜش طْ٘ ػٖ حَُٟخ

 
: ٓخُض ىح٤ُش ػ٠ِ أ٢ًٗ ٝ ٢ٛ طْٜٔ 

إٔ ٣ٜؼي كٔخّ حُِْٔ، ... ً٘ض أكِْ رٜٔ٘ي أًؼَ ٍٝٓخ٤ٔٗش... ـ هٔخٍس
ًْ ًخٕ ... ٣خ ا٢ُٜ... ك٤ـيى ك٢ حٗظظخٍٙ ػ٘ي حَُ٘كش، ك٤ويّ ا٤ُي حُزخهش

... ٤ٌٕٓٞ ٜٓ٘يح ٍحثؼخ
 

: حرظٔٔض ٝ أٗخ أِٛٛخ ٖٓ ًظلٜخ 
أظٖ إٔ ػ٠ِ أه٤ي إٔ ٣ظـخُٝ ... ـ ىح٤ُش، ػ٣ِِط٢، حٓظ٤وظ٢ ٖٓ أك٬ٓي
... رؼٞ حُلٞحؿِ حُ٘خثٌش هزَ إٔ ٣َٜ ا٢ُ

 
: ٗظَص ا٢ُ ك٢ طٔخإٍ، كٜٔٔض ٓظ٠خكٌش 

أر٢ ٝ أه٢ ٓغ ٓٔخٗيس ٗوزش ٖٓ ٗزخد حُؼخثِش ... ـ ؿيحٍ حُٜي حُؼظ٤ي
... حُٜ٘خى٣ي



 
: ٟلٌض ريٍٝٛخ ٝ ٢ٛ طْٜٔ 

ـ أ٤ُْ ٖٓ ٗزخد ػخثِظي حُٜ٘خى٣ي ٛ٘ي٣ي ٝحكي ٣٘خٓز٢٘؟ 
 

: ٌُِطٜخ ٓلٌٍس ٝ أٗخ أهٍٞ 
ـ أ٫ طٔظل٤ٖ ٣خ كظخس؟ 

 
ُْ أًٖ هي . ٌُٜ٘خ ُْ طَى ػ٢ِ، اً حهظَرض ٓ٘خ ك٢ ًحى حُل٤ٖ ػٔظ٢ ٤ٛخّ

حُظو٤ظٜخ ٌٓ٘ كلَ هطزش ك٘خٕ ح١ٌُ ُْ أٌٓغ ك٤ٚ أًؼَ ٖٓ ٜٗق ٓخػش 
كوي ػخكض ٗل٢ٔ ٓظخَٛ حُظزَؽ ٝ حُلـٍٞ حُظ٢ ٍأ٣ظٜخ ... ُِظٜ٘جش ٝ حُٔزخًٍش

ًخٕ أ٢ِٓ إٔ . ك٢ ٍِٓ٘ ػٔظ٢ كظ٠ آػَص ح٫َٜٗحف ك٢ ريح٣ش حَُٜٔس
٣وق أ٣ٖٔ ك٢ ٝؿٚ أٓٚ ٝ أهظٚ ُِٔلخكظش ػ٠ِ هيٍ أى٠ٗ ٖٓ ح٫كظَحّ، 

ٌُٖ ٓؼخ٬ٓص حُظؤ٤َٗس حُؼ٤َٔس ٝ حٟطَحٍٙ ا٠ُ حُٔلَ رٜلش ٣َٓؼش 
كظٌٔ٘ض ك٘خٕ ٖٓ حهظ٘خء حُلٔظخٕ , ٓ٘ؼخٙ ٖٓ ح٩َٗحف ػ٠ِ حُظل٤٠َحص

ح٧ًؼَ اؿَحءح ًٔخ أٍحىص ٝ أهخٓض كل٬ ٓخَٛح ؿٔغ ًَ ٛي٣وخطٜخ ًٝحص 
... حُٔٔظٟٞ حُٔخى١ حَُك٤غ ٝ حُٔزخُـخص ك٢ ح٫ٛظٔخّ ر٣ِ٘ظٜٖ ٝ أٗخهظٜٖ

ٓٔخ ؿؼَ ٗزخد حُل٢ ٣ظـٔؼٕٞ ؿ٤َ رؼ٤ي ػٖ حٍُِٔ٘ َُٔحهزش حُـخى١ ٝ 
... ٝ ٫ كٍٞ ٝ ٫ هٞس ا٫ رخهلل... حَُحثق ٝ ٓؼخًٔخص ًٝحص حُوٞحّ ح٤َُٗن

 
ػخٗوظ٢٘ ػٔظ٢ ٝ ٢ٛ ٫ طلخٍٝ اهلخء ػـزٜخ ٖٓ رٔخ١ش حُللَ ٝ ح٣ُِ٘ش 

: كوخُض ك٢ ٍػخء ٜٓط٘غ 
ـ أػِْ إٔ هط٤زي ٫ ٣ِحٍ ١خُزخ ك٢ ح٤ٌُِش ٝ آٌخ٤ٗخطٚ ٫ طٔٔق ُٚ رظوي٣ْ 

كظ٠ ... ٝ ٓؼٚ حُلن ٝحُيى ك٢ ػيّ اهخٓش كلَ ًز٤َ... ٛيح٣خ ٗل٤ٔش ُي
أٗض طؼ٤ِٖٔ إٔ هط٤ذ ك٘خٕ ٍؿَ َٓٓٞم ٝ َٓٛٞد ... ٫ ٣وـَ أٜٛخٍٙ

ٌُُي أطلْٜ حُلَم ... حُـخٗذ، حٓٔٚ ٓؼَٝف ك٢ ػخُْ حُظـخٍس ٝ ح٧ػٔخٍ
... حُٞحٟق ر٤ٖ ٓٔظٟٞ كلِي ٝ كلَ ك٘خٕ

 
ٍٓوظٜخ ىح٤ُش ك٢ حٗٔجِحُ ٝ طٔخٌُض ٗلٜٔخ رٜؼٞرش كظ٠ ٫ طَى ػ٤ِٜخ 

: ٌُٖ ػٔظ٢ ٤ٛخّ ٝحِٛض هخثِش ... رؼٜز٤ش ٝ ػ٘ق
حٗظظَص ٛخطٚ حُٔ٘خٓزش ... ـ ٓظ٣َٖ ٤ًق ٤ٌٕٓٞ كلَ هطزش حر٢٘ أ٣ٖٔ

٬٣ٞ١، ٝ ٤ٌٕٓٞ ٓٔظٟٞ حُللَ ٖٓ ٓٔظٟٞ ١ٍٞ حٗظظخ١ٍ ٝ ٓوخّ 
... حُؼخثِش

 
: حرظٔٔض ػ٠ِ ٠ٓٞ ٝ أٗخ أهٍٞ ٓـخِٓش 

... ُْ أػِْ رؤٗي هطزض ٣٧ٖٔ... ـ ٓزخٍى إ ٗخء هللا



 
: حرظٔٔض ػٔظ٢ ٝ ٢ٛ طوٍٞ 
اٜٗخ ٓخٍس حر٘ش ... رَ طؼَك٤ٜ٘خ ًَ حُٔؼَكش... ـ حُؼَّٝ ٤ُٔض ؿ٣َزش ػ٘ي

... أهظ٢ ٜٓخّ
 

ً٘ض هي ٫كظض ٤َٓ ٓخٍس ا٠ُ أ٣ٖٔ ٝ ُْ . ٍكؼض كخؿز٢ ك٢ ىٛ٘ش
٣وق ػ٢ِ ٍَٓٝٛخ رٔلَٙ ا٠ُ أ٣ٌَٓخ ُِؼَٔ ٓغ ٝحُيٛخ، ٢ٌُ٘٘ ُْ أطٞهغ 

... إٔ ٣ظلخػَ أ٣ٖٔ رٜخطٚ حَُٔػش ٝ ٣ظويّ ا٠ُ هطزظٜخ
 

: ٝحِٛض ػٔظ٢ ٤ٛخّ ًؤٜٗخ طـ٤ذ ػ٠ِ طٔخإ٫ط٢ 
ٝ أٗض طؼ٤ِٖٔ إٔ ٓـ٣َخص ... ـ أ٣ٖٔ ٓخكَ ٌٓ٘ أٓخر٤غ ه٤ِِش ا٠ُ أ٣ٌَٓخ

ٝ حُلو٤وش ... ٝ حُ٘ٔخء ح٤ٌ٣َٓ٧خص ًٝحص اؿَحء ًز٤َ... حُل٤خس ٛ٘خى ًؼ٤َس
أ٢٘ٗ هلض ػ٠ِ حر٢٘ حُٞك٤ي ٖٓ حُلظ٘ش، ٝ ٫ أ٣ٍي ُٚ إٔ ٣ظِٝؽ رؤ٤ٌ٣َٓش 

ٌُُي ٓؼ٤ض ُظ٣ِٝـٚ، ٝ حر٘ش هخُظٚ أك٠َ ٖٓ ... ك٤٘ٔخٗخ ٝ ٣زو٠ ٛ٘خى
ٌُُي ... ٓظي٣٘ش ٝ ٓلظ٘ٔش... ًٔخ إٔ ٓخٍس طٞحكن ِٓحؽ أ٣ٖٔ... حُـ٣َزخص

... ُْ ٣ؼظَٝ
 

: طٜ٘يص ٝ ٢ٛ ط٤٠ق 
ـ ًٔخ إٔ هطزظٚ ُٜخ ٓظولق ػ٘ٚ حُلَؽ ٖٓ ح٩هخٓش ػ٘ي هخُظٚ كظ٠ ٣ـي 

... كخُل٤خس رخٛظش ٛ٘خى... ٌٓٔ٘خ ٓ٘خٓزخ
 

ُِٛص ٍأ٢ٓ ٓٞحكوش ٝ أٗخ أطو٤َ ٓؼخىس ٓخٍس رخُوطزش ٝ هٍَص إٔ أطَٜ 
... رٜخ ك٢ أهَد كَٛش كظ٠ أٛ٘جٜخ ٝ أٓظٔي ٜٓ٘خ حُظلخ٤َٛ

: حرظؼيص ػٔظ٢ ٤ٛخّ كٜٜٔٔض ىح٤ُش ك٢ ك٘ن 
... ـ ػٔظي ٌٛٙ ُْ أ١وٜخ ا٬١هخ

 
: كيؿظٜخ ر٘ظَس ٛخٍٓش ٝ هِض ٓظٜ٘ؼش حُـ٠ذ 

... ٫ ط٢ٔ٘ أٜٗخ ػٔظ٢ ٝ ٓخ ٣ٜٔٔخ ٢٘ٔٔ٣... ـ حٗظز٢ٜ ا٠ُ ٬ًٓي
 

: طَحؿؼض ىح٤ُش ك٢ ىٛ٘ش ٖٓ ٍىس كؼ٢ِ، كخرظٔٔض ٓيحػزش ٝ ٛٔٔض 
... ـ ٛيحٗخ هللا ٝ ا٣خٛخ

 
ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ٓظخَٛ ُِلَف ك٢ ر٤ظ٘خ ا٫ ٓٔـَ ٟٝغ ك٢ هخػش حُـِّٞ 

طٜيف ٓ٘ٚ ح٧ٗخ٤ٗي ٝ ح٧ًًخٍ رٜٞص ٗزٚ َٓطلغ، كظ٠ ٫ ٣ٔ٘غ حُـخ٤ُٖٔ 
ٖٓ حُلي٣غ ٝ حُظٞحَٛ، كبٕ أًؼَ ٓخ أكزٚ ك٢ حُٔ٘خٓزخص حُؼخث٤ِش ٛٞ ُْ 



حَُ٘ٔ ٝ حؿظٔخع ح٧هخٍد ح٣ٌُٖ هي ط٘ـِْٜ ػٖ رؼ٠ْٜ حُزؼٞ ّٛٔٞ 
كظٌٕٞ ٓؼَ ٛخطٚ ح٫ؿظٔخػخص كَٛش ... حُل٤خس كظ٤ِْٜٜ ػٖ ِٛش حَُكْ

أٓخ ... ٧هٌ أهزخٍ رؼ٠ْٜ حُزؼٞ ٝ طيحٍى ؿٍٔٞ حُظٞحَٛ هزَ إٔ طظٜخٟٝ
... حَُهٚ ٝ حُٔـٕٞ، ك٬ أظٖ إٔ حُطخٓغ ك٤ٜٔخ هي ٣ـي ٟخُظٚ ك٢ ر٤ظ٘خ

 
َٓص حُيهخثن َٓحػخ، ٝ ٓخ ُزؼض حُِؿخ٣ٍي إٔ حٍطلؼض ػٖ أ٢ٓ ٝ هخُظ٢ 

ك٤ٖ رِـٜٔخ إٔ حَُؿخٍ ك٢ حُٜخُش هي هَإٝح حُلخطلش ٝ أػِ٘ٞح حُوطزش 
ح٤َُٔٓش 

ُْ أًٖ أػِْ ٓخ ٓؼ٠٘ إٔ ... طـٔؼض حُؼزَحص ك٢ ػ٢٘٤ كـؤس ٖٓ حُظؤػَ
إًٔٞ ٓوطٞرش، إٔ ٣َطز٢ ح٢ٔٓ رخْٓ ٍؿَ ٓخ ٝ ٣ؼِٖ أٓخّ ح٨ُٔ أٗ٘خ 

ُْ أًٖ أىٍى ًُي ا٠ُ طِي حُِلظش، ك٤ٖ طيحكؼض ... ٌٕٓ٘ٞ ُزؼ٠٘خ حُزؼٞ
... حُ٘ٔٞس ُِٔؼخٗوش ٝ حُظٜ٘جش

ػْ حهظَرض ٢٘ٓ ٝحُيس كٔخّ رخرظٔخٓظٜخ حُٞحٓؼش حُظ٢ ًًَط٢٘ ك٢ طِي 
حُِلظش رخرظٔخٓش كٔخّ ٗلٔٚ، كؼخٗوظ٢٘ ٝ هزِظ٢٘ ٓؼَ حُـ٤ٔغ، ػْ 

. أهَؿض ٖٓ كو٤زظٜخ ػِزش حُوخطْ
 

ً٘ض أػِْ إٔ ... حُظٔؼض ػ٤٘خ١ رز٣َن ػـ٤ذ ٝ َٓص روخ١َ١ كٌَس ؿ٣َزش
هخطْ حُوطٞرش ٛٞ طو٤ِي كَػ٢ٗٞ هي٣ْ، ك٤غ أٗٚ ػ٘ي حُوطزش طٟٞغ ٣ي 

حُلظ٠ ك٢ ٣ي حُلظخس ٝ ٠٣ٜٔٔخ ه٤ي كي٣ي١ ػ٘ي هَٝؿٜٔخ ٖٓ ر٤ض أر٤ٜخ، 
ػْ ٣ًَذ ٛٞ ؿٞحىٙ ٝ ٢ٛ ٓخثَس هِلٚ ٓخ٤ٗش، ٓغ ٌٛح حَُرخ١ كظ٠ ٬ٜ٣ 

ػْ طلٍٞ حُو٤ي حُلي٣ي١ ا٠ُ كِوش أٝ هخطْ طٟٞغ ... ا٠ُ حُز٤ض حُِٝؿ٤ش
... ك٢ اٛزغ حُٔوطٞرش

 
طو٤ِض ٗل٢ٔ ٝ أٗخ أ٤َٓ ك٢ طِي حُٟٞؼ٤ش هِق كٔخّ ٝ ٛٞ ػ٠ِ 

ؿٞحىٙ، ٝ هي طٍٞٓض هيٓخ١ ٖٓ ح٢ُ٘ٔ ٝ ٛٞ ٣لغ حُلٜخٕ ػ٠ِ حُظويّ 
ٛل٤ق أٜٗخ ٍٛٞس ٓوظِلش ؿيح ػٖ ٍٛٞس كخٍّ ح٧ك٬ّ ٝ ... ىٕٝ ٛٞحىس

حُلٜخٕ ح٧ر٤ٞ، كظ٠ أ٢٘ٗ أٌٝٗض ػ٠ِ ح٫ٗلـخٍ ٟخكٌش أٓخّ ؿٔغ 
طـِزض ... حُ٘ٔخء ح٬ُط٢ طلِوٖ ك٢ُٞ ٝ أّ كٔخّ ط٠غ حُوخطْ ك٢ اٛزؼ٢
... ػ٠ِ طِي حَُؿزش رٜؼٞرش، ٌُٖ حٍُٜٞس ُْ ط٘ؤ إٔ طلخٍم ٓو٤ِظ٢

... ٍحٓٔش حرظٔخٓش ػـ٤زش ػ٠ِ ٗلظ٢ ر٤ٖ حُل٤٘ش ٝ ح٧هَٟ
 

ك٤خ طَٟ ٤ًق ٤ٌٕٓٞ حُٔ٘ٞحٍ؟ 
 

كـؤس، حٍطلؼض ُؿخ٣ٍي حُ٘ٔٞس ٖٓ ك٢ُٞ، ٝ ُْ أكن ٖٓ طو٬٤ط٢ ا٫ ٝ أٗخ 
أُٔق حرظٔخٓش كٔخّ حُيحكجش، كخهظل٠ حُؼخُْ ًِٚ ٖٓ ك٢ُٞ ٝ ُْ أػي 



... ٣ٔزق ك٢ ك٠خء حُـَكش، ٓؼَ حُلِْ... أٍٟ ا٫ ٤١لٚ ٝ ٛٞ ٣ظويّ ٗل١ٞ
: ػْ ط٘خ٠ٛ ا٢ُ ٛٞطٚ حُٔلؼْ رخُل٘خٕ 

 ...ـ ٓزَٝى ٣خ َٓحّ



 .انتهت بحمد هللا 


